
 
 
 

ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เดิม เข้าเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ด้วยโรงเรียนดงขุยวิทยาคม จะรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เข้าศึกษาต่อใน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑๗๕ คน ดังนี้  

๑.  การเลือกแผนการเรียน (โปรดระบุในใบสมัคร) ได้ ๒ ล าดับ 
๑.๑  แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEP) ต้องมีผลการเรียนดังนี้ 
 ๑.๑.๑  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.๑ , ม.๒ และ ม.๓ (๕ ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๒.๗๕   

  ๑.๑.๒  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน และภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานในชั้น ม.๑ , ม.๒ และ ม.๓ (๕ ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๓.oo ขึ้นไป 

 ๑.๑.๓  เป็นผู้ที่ไม่มีผลการเรียนติด o , ร , มส. และมผ. ในทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๑.๑.๔ โควต้าพิเศษส าหรับนักเรียนที่จบจากห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEP) จ านวน ๑o คน 
เรียงล าดับตามเกรดเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน 

๑.๒  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ต้องมีผลการเรียนดังนี้ 
  ๑.๒.๑  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.๑ , ม.๒ และ ม.๓ (๕ ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๒.๗๕
   

๑.๒.๒  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และวิชา 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชั้น ม.๑ , ม.๒ และ ม.๓ (๕ ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๒.๗o ขึ้นไป 
 ๑.๒.๓  เป็นผู้ที่ไม่มีผลการเรียนติด o , ร , มส. และ มผ. ในทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ๑.๓  แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน ต้องมีผลการเรียนดังนี้ 
  ๑.๓.๑  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.๑ , ม.๒ และ ม.๓ (๕ ภาคเรียน) ตั้งแต่ 
 ๒.๓o ขึ้นไป 
  ๑.๓.๒  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชั้น ม.๑ , ม.๒ และ ม.๓   
(๕ ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๒.oo ขึ้นไป 
  ๑.๓.๓  เป็นผู้ที่ไม่มีผลการเรียนติด o , ร , มส. และ มผ. ในทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                 ๑.๔  แผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป  ต้องมีผลการเรียนดังนี้ 
  ๑.๔.๑  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.๑ , ม.๒ และ ม.๓ (๕ ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๒.oo 
ขึ้นไป หรือเป็นผู้มีความประพฤติดี และช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน (มีหนังสือรับรอง) 
   

๑.๔.๒  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชั้น ม.๑ , ม.๒ และ ม.๓ (๕ ภาคเรียน) 
ตั้งแต่ ๒.oo ขึ้นไป 

๑.๔.๓  เป็นผู้ที่ไม่มีผลการเรียนติด o , ร , มส. และ มผ. ในทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.  หลักฐานการสมัคร 

   ๑)  ใบสมัครของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม  
   ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่มีนักเรียนอาศัยอยู่ อย่างละ ๑ ฉบับ 



  ๓)  ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๔)  ระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ม.๒ และ ม.๓  ๕ ภาคเรียน (ปพ.๑) 
   ๕)  หนังสือรับรองกิจกรรมหรือมีความประพฤติดี (แนบพร้อมใบสมัคร)  

๓.  ก าหนดการรับใบสมัคร/สมัคร 
   ตั้งแต่วันที่๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา  o๘.๓o น.– ๑๕.๓o น. ณ ห้องโสตอาคาร ๓ 
 ๔.  สอบคัดเลือก  
   วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น.  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน สอบ ๔ วิชา คือ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
  ๕.  ประกาศผลการสอบคัดเลือกแผนการเรียน   
   วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ 
(ประกาศผลการสอบตามล าดับคะแนนที่สอบได้) 
  ๖.  รายงานตัวและมอบตัว     
   วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ณ หอประชุมกอไผ่แก้ว  
(ห้องประชุมอาคาร ๑) หากนักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
   

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

ลงชื่อ)................................................ 
   (นายณัฐสิทธิ์  ช านาญพันธ์) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
  
 



ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดงขุยวิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สอบวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 

เวลา 
จ านวนเวลา 
(ชั่วโมง/นาที) 

วิชา 
จ านวนข้อสอบ 

(ข้อ) 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

๐๘.๓๐ – o๙.๓๐ ๖๐ นาท ี คณิตศาสตร์ ๓๐ ๕๐ 
o๙.๓๕ – ๑๐.๑๕ ๔๐ นาท ี ภาษาไทย ๔๐ ๕๐ 
๑๐.๒๐ – ๑๑.๒๐ ๖๐ นาท ี วิทยาศาสตร์ ๓๐ ๕๐ 
๑๑.๒๕ – ๑๒.o๕ ๔๐ นาท ี ภาษาอังกฤษ ๔๐ ๕๐ 
๑๑.๒๕ – ๑๒.๑๕ ๕o นาท ี ภาษาอังกฤษ(IEP) ๔o ๕o 

 
 


