
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 
เร่ือง  แจ้งก าหนดการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ปีการศึกษา 2564 ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

................................................. 
 

ตามท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19) ยังคง
ปรากฏอยู่อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ีเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย           
ของประชาชน ความมั่นคง ความปลอดภัยด้านสาธารณสุข รัฐบาลจึงได้ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน        
พ.ศ. 2564 จนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2564     
และข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ฉบับท่ี 16 ประกาศ ณ วัน ท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 256 4 และฉบับท่ี 20 ประกาศ            
ณ วันท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2564 มีผลต่อกระบวนการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การประกาศผล    
การรายงานตัวและมอบตัวท่ีได้ก าหนดไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564             
ซึ่ งก าหนดด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2564 ยั งไม่สามารถด าเนินการ             
ตามกระบวนการข้างต้นได้แล้วเสร็จนั้น 

 

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม พิจารณาแล้ว เพื่ อให้การด าเนินการรับนักเรียน          
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง และแล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียน     
ท่ีหนึ่งในวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการด าเนินการรับนักเรียน 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม       
จึงก าหนดให้มีการเล่ือนการสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ท่ีก าหนดไว้
ตามประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เรื่อง  การรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1          
และมัธยม ศึกษาปี ท่ี  4 ปีการศึกษา 2564 ลงวัน ท่ี  17 เมษายน พ .ศ.2564 และด าเนิน               
การรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับใหม่) ปรับตามสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

 

1. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
ระหว่างวันเสาร์ท่ี 24 เมษายน – วันพุธท่ี 28 เมษายน 2564 สมัครท่ีโรงเรียน    

บริเวณโถงอาคารปาริชาติโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น. 
 

  2. การสอบแยกห้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และการสอบแยกแผนการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ด าเนินการสอบแยกห้อง/แยกแผนการเรียนในวัน เสาร์ท่ี  8 พฤษภาคม 2564        
(จากปฏิทินเดิมก าหนดเป็นวันอาทิตย์ ท่ี  2 พฤษภาคม 2564) ณ อาคารปาริชาติ โรงเรียน -             



ด่านแม่ละเมาวิทยาคม ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ก าหนดให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
จากสถาบันเดิม รายละเอียดดังนี้ 
 

ชั้น
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 1  
  

09.00-09.20 น. 09.30 -09.50 น. 09.50-10.10 น. 10.10-10.30 น. 10.30–11.10 น. 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย 

 
 

ชั้น
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 4 
  

09.00-10.30 น. 10.40-12.00 น. 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ – สังคม - ภาษาไทย 

 
 

3. ประกาศผลการสอบ  
3.1 ประกาศผลการสอบแยกห้องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในวันอังคารท่ี 11 

พฤษภาคม 2564 (เดิมก าหนดเป็นวันพฤหัสบดีท่ี 6 พฤษภาคม 2564) 
3.2 ประกาศผลการสอบแยกแผนการเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในวันพุธท่ี 12 

พฤษภาคม 2564  (เดิมก าหนดเป็นวันพฤหัสบดีท่ี 6 พฤษภาคม 2564)  
ทางเว็บไซต์ www.dmw.ac.th และทาง เพจ facebook โรงเรียน : ด่านแม่ละเมา วิทยาคม 

   

4. รายงานตัวและมอบตัว 
4.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 รายงานตัวในวันพุธท่ี 12 พฤษภาคม 2564             

(เดิมก าหนดเป็นวันเสาร์ท่ี 8 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น.- 15.30 น. ณ โถงอาคารปาริชาติ                 
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 

4.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รายงานตัวในวันพฤหัสบดีท่ี 13 พฤษภาคม 2564           
(เดิมก าหนดเป็นวันอาทิตย์ท่ี 9 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ โถงอาคาร      
ปาริชาติ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 

 

ท้ังนี้โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรค โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           
ตามประกาศของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน  ดั งปรากฏตามประกาศ            
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ปีการศึกษา 2564 ลงวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2564 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด      
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  

 
 
 
 
 



อนึ่ งหากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ี เพิ่ ม เติมหรือ เป ล่ียนแปลงอย่างไร         
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมจะแจ้งให้ทราบในโอกาส 

 

จึงประกาศให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ   วันท่ี  22  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 
                          (นายจิระพงษ์  สุริยา) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 
             
 


