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ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ปการศึกษา 2566 

ในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
********************************************************************* 

 

ดวยโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จะเปดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2566 ในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 

เพ่ือใหการรับนักเรียนในปการศึกษา 2566 เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามนโยบาย 
การรับสมัครนักเรียน  โรงเรียนจึงขอประกาศรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี  1  
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ตามแนวทางและ
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 1.1 จำนวนนักเรียนท่ีรับสมัคร   
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 จำนวน  80 คน แบงเปน 
  1.1.1 หองเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษเขมขน 
(SMEP) จำนวน 35 คน 
  1.1.2 หองเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเฉพาะดาน ตามความสนใจ (SBMLD) จำนวน    
๖๕ คน โดยเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมตามกลุมความสนใจ (ภายหลังไดเขาเรียนแลว) ไดแก  
      1. กลุมสงเสริมความเปนเลิศดานชางเทคนิคการซอมบำรุง  
      2. กลุมสงเสริมความเปนเลิศดานดนตรี  
      3. กลุมสงเสริมความเปนเลิศดานนาฏศิลป 
      4. กลุมสงเสริมความเปนเลิศดานคหกรรมศาสตร 
       5. กลุมสงเสริมความเปนเลิศดานตัดผม-เสริมสวย 
      6. กลุมสงเสริมความเปนเลิศดานทัศนศิลป 
      7. กลุมสงเสริมความเปนเลิศดานภาษาอังกฤษ  
      8. กลุมสงเสริมความเปนเลิศดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี   
      9. กลุมสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล    
      10. กลุมสงเสริมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีเกษตร 

      1.2 คุณสมบัติผูสมัครเขาเรียน 
     1.2.1 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  โดยพิจารณาจาก ผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4-5 
      ๑.๒.๑.๑ หองเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษเขมขน (SMEP) จำนวน 15 คน 
    ๑.๒.๑.๒ หองเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเฉพาะดาน ตามความสนใจ (SBMLD) 
จำนวน  40  คน   
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      ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
    1) เปนนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) สังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา 
     2) นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรครายแรง หรือโรคติดตอท่ีเปนอุปสรรค 
ตอการเรียน 
   1.2.2 ประเภทนักเรียนท่ัวไป  แบงเปน 
     1.2.2.1 หองเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-
ภาษาอังกฤษเขมขน (SMEP) จำนวน 20 คน 
         1.2.2.2 หองเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเฉพาะดาน ตามความสนใจ (SBMLD) 
จำนวน 2๕ คน โดยเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมตามกลุมความสนใจ (ภายหลังไดเขาเรียนแลว) 
      ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     1) เปนนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
     2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 และ ปท่ี 5  
             3) นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรครายแรง หรือโรคติดตอท่ีเปนอุปสรรค
ตอการเรียน            

 1.3 การจัดลำดับรับผูเขาเรียน 
      1.3.1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จะรับนักเรียนประเภทนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)     
โดยรับนักเรียนท่ีศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  โดยแบงเปน  
    - หองเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษเขมขน 
(SMEP) จำนวน 15 คน   
    - หองเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเฉพาะดาน ตามความสนใจ (SBMLD) จำนวน 40 คน      
   โดยดูผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 และ ปท่ี 5 ในการจัดลำดับเขาเรียน
เปนลำดับแรก  สำหรับนักเรียนท่ีสมัครแลวไมไดรับการพิจารณาใหเขาเรียน โรงเรียนจะพิจารณานำรายชื่อผูสมัครมา
พิจารณาเปนผูสมัคร ตามขอ 1.3.2 ตามลำดับ 
   1.3.2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จะรับนักเรียนประเภทท่ัวไป โดยแบงเปน  
    - หองเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษเขมขน 
(SMEP) จำนวน 20 คน   
    - หองเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเฉพาะดาน ตามความสนใจ (SBMLD) จำนวน 25 คน
โดยมีการสอบขอเขียน เพ่ือจัดลำดับผูมีสิทธิ์เขาเรียน  
   1.3.3 หากในกรณีท่ีมีนักเรียน ตามขอ 1.3.1 , 1.3.2 สละสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จะเรียก
นักเรียนท่ีข้ึนบัญชีอันดับสำรองในแตละประเภท เวนแตนักเรียนประเภทนั้นจะสมัครเขาเรียนไมเต็มจำนวน โรงเรียน
เทศบาล ๔ (เพาะชำ) จะเพ่ิมโควตาใหกับนักเรียน ตามขอ 1.3.2 โดยเรียงลำดับเขาเรียนตามลำดับจากบัญชีสอบ
คัดเลือก 

  1.4 การรับสมัคร 
         สมัครผานระบบการรับสมัครของโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) โดยการกรอกขอความสมบูรณ และแนบ
ภาพถายชุดนักเรียนและเอกสาร โดยเขาสูระบบรับสมัครท่ี www.tor4.ac.th และ Facebook Fanpage เทศบาล 4 
(เพาะชำ)  หากไมสามารถสมัครท่ีบานไดทางโรงเรียนไดจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับอำนวยความสะดวก
ในการสมัครไวท่ีหองสำนักงานบริหารโรงเรียน (อาคารเรียน 4 ช้ัน 2) และเจาหนาท่ี โดยในการสมัคร ผูสมัคร
จะตองนำเขาภาพถายเอกสารดังตอไปนี้ 
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1) ภาพถายนักเรียน 
2) หนังสือรับรองการเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
3) เอกสารแสดงผลการเรียน ท่ีระบุผลการเรียน ชั้น ป.4 และ ป.5  
4) บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน    
5) สำเนาทะเบียนบานของนักเรียนปรากฏหนารายการเก่ียวกับบานและหนาขอมูลของนักเรียนคูกัน 
6) บัตรประจำตัวประชาชนของผูปกครองตามกฎหมาย 
7) สำเนาทะเบียนบานของผูปกครองตามกฎหมายปรากฏหนารายการเก่ียวกับบานและหนาขอมูลของ

ผูปกครองคูกัน    
     หากปรากฏวานักเรียนท่ีสมัครไมไดรับการคัดเลือกหรือไมไดเขาเรียน ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ลบ
เอกสารออกจากระบบรับสมัครโดยไมตองแจงใหผูสมัครทราบ 

 1.5 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
   1.5.1 รับสมัคร 
     1) ประเภทนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ระหวางวันท่ี 1-12 มกราคม พ.ศ. 2566  
ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และ ผานเว็บไซต www.tor4.ac.th หรือ Facebook Fanpage เทศบาล 4 (เพาะชำ) 
     2) ประเภทนักเรียนท่ัวไป ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2566  
ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และ ผานเว็บไซต www.tor4.ac.th หรือ Facebook Fanpage เทศบาล 4 (เพาะชำ) 
   1.5.2 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกประเภทนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ในวันท่ี 17 มกราคม 
พ.ศ. 2566  ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และ ผานเว็บไซต www.tor4.ac.th หรือ Facebook Fanpage 
เทศบาล 4 (เพาะชำ) 
   1.5.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ  
        ประเภทนักเรียนท่ัวไป วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และ  
ผานเว็บไซต www.tor4.ac.th หรือ Facebook Fanpage เทศบาล 4 (เพาะชำ) 
  1.5.4 การสอบคัดเลือก  
       ประเภทนักเรียนท่ัวไป คัดเลือกโดยสอบขอเขียนในวันเสารท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2566  
ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) โดยมีวิชาท่ีสอบและตารางสอบ ดังนี้ 
 

เวลาสอบ วิชา จำนวนขอสอบ คะแนน 
09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ๕0 ขอ 50 คะแนน 
10.30 – 12.00 น. ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 50 ขอ 50 คะแนน 

 
   1.5.5 ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาเรียนและยืนยันการเขาเรียน 
       ประเภทนักเรียนท่ัวไปในวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  
และ ผานเว็บไซต www.tor4.ac.th หรือ Facebook Fanpage เทศบาล 4 (เพาะชำ) 
   1.5.6 มอบตัวเปนนักเรียน  
      1.5.6.1 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) พรอมชำระเงิน ในวันท่ี 21 มกราคม 
พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 - 12.00 น.  
      1.5.6.2 ประเภทนักเรียนท่ัวไป พรอมชำระเงิน ในวัน ท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา      
09.00 - 12.00 น. 
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        1) ลงทะเบียน และรายงานตัว ณ หองประชุมอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  
       2) มอบตัวและชำระเงินตามลำดับ ณ หองประชุมอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
หากไมมามอบตัว และชำระเงินตามกำหนด จะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน โรงเรียนจะเรียกอันดับสำรอง      
มารายงานตัวในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2566 
 
2. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 2.1 จำนวนนักเรียนท่ีรับสมัคร  
   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4  จำนวน  170  คน แบงเปน 
  2.1.1 แผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (สาขาวิชา
เตรียมวิศวกรรมศาสตร)  จำนวน 40 คน  
  2.1.2 แผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเฉพาะดาน ตามสาขาวิชาโดยเลือกเรียน     
สาขาวิชาตามความถนัดทางวิชาชีพ จำนวน 130 คน ตามสาขาวิชา ไดแก  
      1. สาขาวิชาชางไฟฟา จำนวน 20 คน 
      2. สาขาวิชาชางยนต จำนวน 20 คน 
      3. สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ จำนวน 20 คน 
      4. สาขาวิชาทัศนศิลป จำนวน 10 คน 
      5. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 20 คน 
      6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน 
      7. สาขาวิชาดุริยางคศิลป (ดนตรี) จำนวน 10 คน 
      8. สาขาวิชานาฏยศิลปและศิลปการแสดง  จำนวน 10 คน 

 2.2 คุณสมบัติของผูสมัคร 
    2.2.1 ประเภทนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จำนวน 85 คน แบงเปน 
     2.2.1.1 แผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
(สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร)  จำนวน 20 คน  
    2.2.1.2 แผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเฉพาะดาน ตามสาขาวิชาโดย    
เลือกเรียนตามความถนัดทางวิชาชีพ จำนวน 65 คน ตามสาขาวิชา ไดแก  
     1. สาขาวิชาชางไฟฟา จำนวน 10 คน 
     2. สาขาวิชาชางยนต จำนวน 10 คน 
     3. สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ จำนวน 10 คน 
     4. สาขาวิชาทัศนศิลป จำนวน 5 คน 
     5. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 10 คน 
     6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 คน 
     7. สาขาวิชาดุริยางคศิลป (ดนตรี) จำนวน 5 คน 
      8. สาขาวิชานาฏยศิลปและศิลปการแสดง  จำนวน 5 คน 
       โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 
      ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
    1) เปนนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)       
    2) นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรครายแรง หรือโรคติดตอท่ีเปนอุปสรรคตอ
การเรียน  
    3) การพิจารณารับเด็กเขาเรียน จะพิจารณารับเขาเรียนตามลำดับท่ีกำหนดไวในขอ 2.3 
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    2.2.2 ประเภทนักเรียนท่ัวไป จำนวน 85 คน แบงเปน 
       2.2.2.1 แผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
(สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร)  จำนวน 20 คน  
     2.2.2.2 แผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเฉพาะดาน ตามสาขาวิชาโดยเลือก
เรียนตามความถนัดทางวิชาชีพ จำนวน 65 คน ตามสาขาวิชา ไดแก  
     1. สาขาวิชาชางไฟฟา จำนวน 10 คน 
     2. สาขาวิชาชางยนต จำนวน 10 คน 
     3. สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ จำนวน 10 คน 
     4. สาขาวิชาทัศนศิลป จำนวน 5 คน 
     5. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 10 คน 
     6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 คน 
     7. สาขาวิชาดุริยางคศิลป (ดนตรี) จำนวน 5 คน 
      8. สาขาวิชานาฏยศิลปและศิลปการแสดง  จำนวน 5 คน 
        โดยพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียน  
      ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
    1) เปนนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3          
    2) นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรครายแรง หรือโรคติดตอท่ีเปนอุปสรรค 
ตอการเรียน            
    3) การพิจารณารับเด็กเขาเรียน จะพิจารณารับเขาเรียนตามลำดับท่ีกำหนดไวในขอ 2.3 

 2.3 การจัดลำดับรับผูเขาเรียน 
        2.3.1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จะรับนักเรียนประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
เทศบาล ๔ (เพาะชำ) จำนวน 85 คน เปนลำดับแรก โดยดูผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ของนักเรียนในการ
จัดลำดับเขาเรียนสำหรับนักเรียนท่ีสมัครเกินโควตา โรงเรียนจะพิจารณาใหนักเรียนเขาสอบขอเขียน และพิจารณาผล
การสอบขอเขียน ในการพิจารณารับเขาเรียนเรียงลำดับรวมกับนักเรียนตามขอ 2.3.2  
   2.3.2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)จะรับนักเรียนประเภทท่ัวไป รวมจำนวน 85 คน โดยมีการสอบ
ขอเขียน เพ่ือจัดลำดับผูมีสิทธิ์เขาเรียน 
   2.3.3 หากในกรณีท่ีมีนักเรียน ตามขอ 2.3.1 และ 2.3.2 สละสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)     
จะเรียกนักเรียนท่ีข้ึนบัญชีอันดับสำรองในแตละประเภท เวนแตนักเรียนประเภทนั้นจะสมัครเขาเรียนไมเต็มจำนวน 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จะเพ่ิมโควตาใหกับนักเรียน ตามขอ 2.3.2 โดยเรียงลำดับเขาเรียนตามลำดับจากบัญชี
สอบคัดเลือก 

  2.4 การรับสมัคร 
         สมัครผานระบบการรับสมัครของโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) โดยการกรอกขอความสมบูรณ และแนบ
ภาพถายชุดนักเรียนและเอกสาร โดยเขาสูระบบรับสมัครท่ี www.tor4.ac.th และ Facebook Fanpage เทศบาล 4 
(เพาะชำ)  หากไมสามารถสมัครท่ีบานไดทางโรงเรียนไดจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับอำนวยความสะดวก
ในการสมัครไวท่ีหองสำนักงานบริหารโรงเรียน (อาคารเรียน 4 ช้ัน 2) และเจาหนาท่ี โดยในการสมัคร ผูสมัคร
จะตองนำเขาภาพถายหรือไฟลแสกน ของเอกสารดังตอไปนี้ 
   1) หนังสือรับรองการเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
   2) เอกสารแสดงผลการเรียน ท่ีระบุผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน  
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         3) บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน    
         4) สำเนาทะเบียนบานของนักเรียนปรากฏหนารายการเก่ียวกับบานและหนาขอมูลของนักเรียนคูกัน
    5) บัตรประจำตัวประชาชนของผูปกครองตามกฎหมาย 
   6) สำเนาทะเบียนบานของผูปกครองตามกฎหมายปรากฏหนารายการเก่ียวกับบานและหนาขอมูลของ
ผูปกครองคูกัน    
   หากปรากฏวานักเรียนท่ีสมัครไมไดรับการคัดเลือกหรือไมไดเขาเรียน  ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ลบเอกสาร
ออกจากระบบรับสมัครโดยไมตองแจงใหผูสมัครทราบ 

 2.5 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
   2.5.1 รับสมัคร 
     1) ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ระหวางวันท่ี 1 - 12 
มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และ ผานเว็บไซต www.tor4.ac.th หรือ Facebook 
Fanpage เทศบาล 4 (เพาะชำ)  
     2) ประเภทนักเรียนท่ัวไป ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 ถึง วันท่ี 16 มีนาคม  
พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)และผานเว็บไซต www.tor4.ac.th หรือFacebook Fanpage เทศบาล 
4 (เพาะชำ) 
      2.5.2 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ 
(เพาะชำ) วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และ ผานเว็บไซต www.tor4.ac.th หรือ 
Facebook Fanpage เทศบาล 4 (เพาะชำ) 
   2.5.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน  
       ประเภทนักเรียนท่ัวไป วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และ   
ผานเว็บไซต www.tor4.ac.th หรือ Facebook Fanpage เทศบาล 4 (เพาะชำ) 
   2.5.4 การสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียน  
       ประเภทนักเรียนท่ัวไป คัดเลือกโดยสอบขอเขียนในวันเสารท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2566  
ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) โดยมีวิชาท่ีสอบและตารางสอบ ดังนี้ 
 

เวลาสอบ วิชา จำนวนขอสอบ คะแนน 
09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 50 ขอ 50 คะแนน 
10.30 – 12.00 น. ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 50 ขอ 50 คะแนน 

 

   2.5.5 ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาเรียนและยืนยันการเขาเรียน 
       ประเภทนักเรียนท่ัวไปในวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และ 
ผานเว็บไซต www.tor4.ac.th หรือ Facebook Fanpage เทศบาล 4 (เพาะชำ) 
   2.5.6 มอบตัวเปนนักเรียน  
      2.5.6.1 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) พรอมชำระเงิน  
ในวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 - 16.00 น.  
      2.5.6.2 ประเภทนักเรียนท่ัวไป พรอมชำระเงิน ในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 
16.00 น. 
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       1) ลงทะเบียนและรายงานตัว ณ หองประชุมใตถุนอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ 
(เพาะชำ)  
       2) มอบตัวและชำระเงินตามลำดับ ณ หองประชุมอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ 
(เพาะชำ) หากไมมามอบตัว และชำระเงินตามกำหนด จะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน โรงเรียนจะเรียกอันดับ
สำรอง มารายงานตัวในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2566 
  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอโทรศัพทหมายเลข 081 248 1048, 044 244 136 และ  
ผานเว็บไซต www.tor4.ac.th หรือ Facebook Fanpage เทศบาล 4 (เพาะชำ) 
   

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
  

                   ประกาศ ณ วันท่ี 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
    

        (นายพุทธรัตน  นัยวิกุล) 
                                          ผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
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โปรดตรวจสอบเอกสารใหครบถวนกอนสแกน QR Code  
 

 
เอกสารท่ีใชในสมัครเขาเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
 1. หนังสือรับรองการเปนนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 
 2. เอกสารระเบียนผลการเรียน (ปพ.1)   
     สมัคร ม.1 ผลการเรียน ป.4-ป.5 
     สมัคร ม.4 ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน  
 3. ภาพถายบัตรประจำตัวประชาชน   
  - นักเรียน  
  - ผูปกครอง 
 7. ภาพถายสำเนาทะเบียนบาน ท่ีปรากฏหนารายการเก่ียวกับบานและหนาขอมูลบุคคล คูกัน 
  - นักเรียน  
  - ผูปกครอง 

 

QR Code เว็ปไซตโรงเรียน  
เพ่ือสมัครเขาศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ มัธยมศึกษาปท่ี 4  ปการศึกษา 2566 

ในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) รอบท่ัวไป 
 

www.tor4.ac.th 

QR CODE สมัคร ม.1 QR CODE สมัคร ม.4 

  

 

 


