๑

ประกาศโรงเรียนดงขุยวิ ทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ด้วยโรงเรียนดงขุยวิทยาคม อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชัน้
มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี ๑ และชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี ๔ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๖๐ เพื่อให้ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ และชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๔ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกาหนดแนวทางการรับนักเรียน
โรงเรียนดงขุยวิทยาคมดังนี้
๑. แผนการรับนักเรียน
๑.๑ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ จานวน ๒๐๐ คน
๑.๒ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๔ จานวน ๒๐๐ คน
๒. เขตพื้นที่บริ การนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ของโรงเรียน
ดงขุยวิ ทยาคม
ได้แก่ นักเรียนทีม่ สี าเนาทะเบียนบ้าน ดังต่อไปนี้ ตาบลดงขุย ตาบลตะกุดไร ตาบลบ้านกล้วย
ตาบลลาดแค หรือนักเรียนทีจ่ บการศึกษาจากโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง
๓. การรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ จานวน ๒๐๐ คน กาหนดดังนี้
๓.๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริ การ
๓.๑.๑ คุณสมบัติของผูเ้ รียน
๑) สาเร็จการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๒) ไม่จากัดอายุ
๓) เป็ นโสด
๔) ต้องมีช่อื อยูใ่ นทะเบียนบ้านทีม่ บี ดิ า มารดา ปู่ ย่า ตายาย เป็ นเจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้านไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
๕) เป็ นผูม้ คี วามขยันหมันเพี
่ ยรและมีความประพฤติดี
๓.๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัคร
๒) สาเนาทะเบียนบ้านตัวจริงและถ่ายเอกสารทีม่ ชี ่อื นักเรียน บิดา มารดา หรือ
ผูป้ กครองทีม่ นี กั เรียนอาศัยอยู่ และสูตบิ ตั รของนักเรียน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๖ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ากาลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยผูบ้ ริหารโรงเรียนรับรอง
๔) หลักฐานคะแนนสอบโอเน็ต ป.๖ เฉลีย่ ทุกรายวิชา (ประกาศของ สทศ. หรือระบุ

๒

ในเอกสาร ทีส่ าเร็จการศึกษา)
๕) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ ใบ
๖) ใบแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๑.๓ วัน เวลาการรับนักเรียนและขัน้ ตอนการรับสมัคร (ถ้าหากไม่มาตามวันและ
เวลาที่โรงเรียนกาหนดถือว่าสละสิ ทธิ์ การเข้าเรียนในโรงเรียนดงขุยวิ ทยาคม)
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
โรงเรียน
ประกาศผล
รายงานตัวและมอบตัว

วันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยใช้แบบทดสอบของ
สอบ ๔ วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๗.๐๐ น.
ทีป่ ้ ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๐๐ น. (กรณีทม่ี ารายงาน

ตัวและมอบตัวไม่ทนั ในวันเวลาทีก่ าหนด สามารถมารายงานตัวและมอบตัว
ได้ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ( เว้นวันหยุดราชการ)
๓.๒ ประเภทนักเรียนทัวไป
่
๓.๒.๑ คุณสมบัติของผู้เรียน
๑) สาเร็จการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๒) ไม่จากัดอายุ
๓) เป็ นโสด
๔) เป็ นผูม้ คี วามขยันหมันเพี
่ ยร
๓.๒.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัคร
๒) สาเนาทะเบียนบ้านตัวจริงและถ่ายเอกสารทีม่ ชี ่อื นักเรียน บิดา มารดา
หรือผูป้ กครองทีน่ กั เรียนอาศัยอยู่และสูตบิ ตั รของนักเรียน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๖ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ากาลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยผูบ้ ริหารโรงเรียนรับรอง
๔) หลักฐานคะแนนสอบโอเน็ต ป.๖ เฉลีย่ ทุกรายวิชา (ประกาศของ สทศ. หรือ
ระบุในเอกสารทีส่ าเร็จการศึกษา)
๕) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว ๓ ใบ
๖) ใบแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน จานวน ๑ ฉบับ

๓

๓.๒.๓ วันเวลาการรับนักเรียนและขัน้ ตอนการรับสมัคร (ถ้าหากไม่มาตามวันและเวลาที่
โรงเรียนกาหนดถือว่าสละสิ ทธิ์ การเข้าเรียนในโรงเรียนดงขุยวิ ทยาคม)
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
โรงเรียน
ประกาศผล
รายงานตัวและมอบตัว

วันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยใช้แบบทดสอบของ
สอบ ๔ วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๗.๐๐ น.
ทีป่ ้ ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๐๐ น. (กรณีทม่ี ารายงาน

ตัวและมอบตัวไม่ทนั ในวันเวลาทีก่ าหนด สามารถมารายงานตัวและมอบตัว
ได้ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เว้นวันหยุดราชการ)
๔. การรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔ จานวน ๒oo คน กาหนดดังนี้
๔.๑ รับนักเรียนที่จบชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ จากโรงเรียนดงขุยวิ ทยาคม ที่ มีศกั ยภาพ
เหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียน
๔.๑.๑ คุณสมบัติ
๑) กาลังศึกษาอยูช่ นั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๒) นักเรียนทีป่ ระสงค์จะสมัครเรียน ต้องมีผลการเรียน ๕ ภาคเรียน เกรดเฉลีย่ สะสม
ทุกวิชา ๒.oo ในกรณีทค่ี ะแนนผลการเรียนเฉลีย่ รวมต่ ากว่า ๒.oo แต่สงู กว่า ๑.๕o โรงเรียนจะพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนทีม่ ศี กั ยภาพเหมาะสมจาก
๒.๑) จัดสอบประมวลความรู้ หากผ่านเกณฑ์ให้ถอื ว่าเป็ นนักเรียนทีม่ ศี กั ยภาพ
เหมาะสม
๒.๒) ประเมินความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็ นต้น
๑) ไม่จากัดอายุ
๒) เป็ นโสด
๓) เป็ นผูม้ คี วามขยันหมันเพี
่ ยร และมีความประพฤติดี
๔.๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัคร
๒) สาเนาทะเบียนบ้านตัวจริงและถ่ายเอกสารทีม่ ชี ่อื นักเรียน บิดา มารดา หรือผูป้ กครอง
ทีน่ กั เรียนอาศัยอยู่ และสูตบิ ตั รของนักเรียน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ากาลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ โดยผูบ้ ริหาร
โรงเรียนรับรอง
๔) หลักฐานคะแนนสอบโอเน็ต ม.๓ เฉลีย่ ทุกรายวิชา (ประกาศของ สทศ. หรือระบุใน
เอกสารทีส่ าเร็จการศึกษา)

๔

๕) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว ๓ ใบ
๖) ใบแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๑.๓ วันเวลาการรับนักเรียนและขัน้ ตอนการรับสมัคร (ถ้าหากไม่มาตามวันและเวลาที่
โรงเรียนกาหนดถือว่าสละสิ ทธิ์ การเข้าเรียนในโรงเรียนดงขุยวิ ทยาคม)
รับสมัคร
วันที๑่ ๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก
วันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยใช้แบบทดสอบของ
โรงเรียน
สอบ ๔ วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศผล
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๗.๐๐ น.
ทีป่ ้ ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ
รายงานตัวและมอบตัว
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๐๐ น. (กรณีทม่ี ารายงาน
ตัวและมอบตัวไม่ทนั ในวันเวลาทีก่ าหนด สามารถมารายงานตัวและมอบตัว
ได้ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑( เว้นวันหยุดราชการ)
๔.๒ รับนักเรียนที่จบชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น
๔.๒.๑ คุณสมบัติของผูเ้ รียน
๑) สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๒) ไม่จากัดอายุ
๓) เป็ นโสด
๔) เป็ นผูม้ คี วามขยันหมันเพี
่ ยรและมีความประพฤติดี
๔.๒.๒ หลักฐานการสมัคร
๑ ) ใบสมัคร
๒) สาเนาทะเบียนบ้านตัวจริงและถ่ายเอกสารทีม่ ชี ่อื นักเรียน บิดา มารดา หรือ
ผูป้ กครองทีน่ กั เรียนอาศัยอยู่ และสูตบิ ตั รของนักเรียน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ากาลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยผูบ้ ริหารโรงเรียนรับรอง
๔) หลักฐานคะแนนสอบโอเน็ต ม.๓ เฉลีย่ ทุกรายวิชา (ประกาศของ สทศ. หรือ
ระบุในเอกสารทีส่ าเร็จการศึกษา)
๕) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว ๓ ใบ
๖) ใบแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน จานวน ๑ ฉบับ

๕

๔.๒.๓ วันเวลาการรับนักเรียนและขัน้ ตอนการรับสมัคร (ถ้าหากไม่มาตามวันและเวลาที่
โรงเรียนกาหนดถือว่าสละสิ ทธิ์ การเข้าเรียนในโรงเรียนดงขุยวิ ทยาคม)
รับสมัคร

วันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยใช้แบบทดสอบของ

สอบคัดเลือก
โรงเรียน
ประกาศผล
รายงานตัวและมอบตัว

สอบ ๔ วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๗.๐๐ น.
ทีป่ ้ ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๐๐ น. (กรณีทม่ี ารายงาน

ตัวและมอบตัวไม่ทนั ในวันเวลาทีก่ าหนด สามารถมารายงานตัวและมอบตัวได้สามารถมารายงานตัวและ
มอบตัวได้ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑( เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)................................................
(นายณัฐสิทธิ ์ ชานาญพันธ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

๖

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดงขุยวิ ทยาคม ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริ การและประเภททัวไป)
่
และชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (ประเภทนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิ ม)
สอบวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา
๐๘.๓๐ – o๙.๓๐
o๙.๓๕ – ๑๐.๑๕
๑๐.๒๐ – ๑๑.๒๐
๑๑.๒๕ – ๑๒.o๕
๑๑.๒๕ – ๑๒.๑๕

จานวนเวลา
(ชัวโมง/นาที
่
)
๖๐ นาที
๔๐ นาที
๖๐ นาที
๔๐ นาที
๕o นาที

วิ ชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
(IEP)

จานวนข้อสอบ
(ข้อ)
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๔o

คะแนนเต็ม
(คะแนน)
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕o

