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ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ด้วยโรงเรียนดงขุยวิทยาคม อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพ่ือให้    
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ของ
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคมดังนี้  

๑.  แผนการรับนักเรียน 

๑.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๒๐๐ คน  

๑.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน ๒๐๐ คน 

๒.   เขตพื้นที่บริการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ของโรงเรียน           

ดงขุยวิทยาคม   

       ได้แก่ นักเรียนที่มีส าเนาทะเบียนบ้าน ดังต่อไปนี้ ต าบลดงขุย  ต าบลตะกุดไร ต าบลบ้านกล้วย           

ต าบลลาดแค  หรือนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง 

๓.  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๒๐๐ คน ก าหนดดังนี้ 

๓.๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

๓.๑.๑  คุณสมบัติของผู้เรียน 

    ๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ๒)  ไม่จ ากัดอายุ 
  ๓)  เป็นโสด 

   ๔)  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่มีบิดา มารดา ปู่  ย่า ตายาย เป็นเจ้าบ้านหรือ 
เจ้าของบ้านไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

๕)  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี 
    ๓.๑.๒  หลักฐานการสมัคร 

     ๑)  ใบสมัคร 

    ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านตัวจริงและถ่ายเอกสารที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือ

ผู้ปกครองที่มีนักเรียนอาศัยอยู่ และสูติบัตรของนักเรียน อย่างละ ๑ ฉบับ 

     ๓)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าหรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยผู้บริหาร



๒ 

 

โรงเรียนรับรอง 
     ๔)  หลักฐานคะแนนสอบโอเน็ต ป.๖ เฉลี่ยทุกรายวิชา (ประกาศของ สทศ. หรือระบุ   
ในเอกสาร ที่ส าเร็จการศึกษา) 

      ๕)  รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ ใบ 

   ๖)  ใบแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน จ านวน ๑ ฉบับ 

       ๓.๑.๓  วัน เวลาการรับนักเรียนและข้ันตอนการรับสมัคร (ถ้าหากไม่มาตามวันและเวลาที่

โรงเรียนก าหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนในโรงเรียนดงขุยวิทยาคม) 

รับสมัคร วันที่ ๒๓  - ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

สอบคัดเลือก   วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน             
       สอบ ๔ วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
ประกาศผล   วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.– ๑๗.๐๐ น.  
                                          ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ 
รายงานตัวและมอบตัว     วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๐๐ น. (กรณีที่มารายงานตัว

และมอบตัวไม่ทันในวันเวลาที่ก าหนด  สามารถมารายงานตัวและมอบตัวได้

ภายในวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ( เว้นวันหยุดราชการ) 

  ๓.๒  ประเภทนักเรียนทั่วไป 
   ๓.๒.๑ คุณสมบัติของผู้เรียน 
    ๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
   ๒)  ไม่จ ากัดอายุ 
   ๓)  เป็นโสด 
      ๔)  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร 
  ๓.๒.๒  หลักฐานการสมัคร 
   ๑)  ใบสมัคร 
   ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านตัวจริงและถ่ายเอกสารที่มีชื่อนักเรียน  บิดา  มารดา   
หรอืผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่และสูติบัตรของนักเรียน อย่างละ  ๑  ฉบับ 
   ๓)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าหรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ โดยผู้บริหาร
โรงเรียนรับรอง 
      ๔)  หลักฐานคะแนนสอบโอเน็ต ป.๖  เฉลี่ยทุกรายวิชา  (ประกาศของ สทศ. หรือระบุใน
เอกสารที่ส าเร็จการศึกษา) 
   ๕)  รูปถ่ายขนาด  ๑.๕  นิ้ว  ๓  ใบ 
    ๖)  ใบแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน จ านวน ๑ ฉบับ 



๓ 

 

   

๓.๒.๓  วันเวลาการรับนักเรียนและข้ันตอนการรับสมัคร (ถ้าหากไม่มาตามวันและเวลาที่โรงเรียน

ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนในโรงเรียนดงขุยวิทยาคม) 

รับสมัคร วันที่  ๒๓  - ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

สอบคัดเลือก   วันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น.  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน             
       สอบ ๔ วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
ประกาศผล   วันที่  ๓ เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.– ๑๗.๐๐ น.  
                                          ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ 
รายงานตัวและมอบตัว     วันที่  ๔  เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๐๐ น. (กรณีที่มารายงานตัว

และมอบตัวไม่ทันในวันเวลาที่ก าหนด  สามารถมารายงานตัวและมอบตัวได้

ภายในวันที่  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เว้นวันหยุดราชการ) 

  ๔.  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  จ านวน  ๒oo  คน  ก าหนดดังนี้ 
        ๔.๑  รับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  จากโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ที่มีศักยภาพเหมาะสม
ของโรงเรียนเข้าเรียน 
  ๔.๑.๑  คุณสมบัติ 
       ๑)  ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
      ๒)  นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน  ต้องมีผลการเรียน  ๕  ภาคเรียน  เกรดเฉลี่ยสะสมทุก
วิชา  ๒.oo ในกรณีที่คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมต่ ากว่า ๒.oo แต่สูงกว่า ๑.๕o โรงเรยีนจะพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจาก 
     ๒.๑)  จัดสอบประมวลความรู้ หากผ่านเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม 
      ๒.๒)  ประเมินความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น  
         ๑)  ไม่จ ากัดอายุ 
        ๒)  เป็นโสด 
           ๓)  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร  และมีความประพฤติดี 
๔.๑.๒  หลักฐานการสมัคร 

๑)  ใบสมัคร 
๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านตัวจริงและถ่ายเอกสารที่มีชื่อนักเรียน  บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองที่

นักเรียนอาศัยอยู่ และสูติบัตรของนักเรียน อย่างละ  ๑  ฉบับ 
  ๓)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  โดยผู้บริหาร
โรงเรียนรับรอง 
     ๔)  หลักฐานคะแนนสอบโอเน็ต ม.๓  เฉลี่ยทุกรายวิชา  (ประกาศของ สทศ. หรือระบุในเอกสารที่
ส าเร็จการศึกษา) 



๔ 

 

  ๕)  รูปถ่ายขนาด  ๑.๕  นิ้ว  ๓  ใบ 
   ๖)  ใบแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๔.๑.๓  วันเวลาการรับนักเรียนและข้ันตอนการรับสมัคร (ถ้าหากไม่มาตามวันและเวลาที่โรงเรียน
ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนในโรงเรียนดงขุยวิทยาคม) 
รับสมัคร   วันที่๑๑  - ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.  

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
สอบคัดเลือก   วันที่  ๓๑มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น.  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน             
       สอบ ๔ วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
ประกาศผล   วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.– ๑๗.๐๐ น.  
                                                  ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ 
รายงานตัวและมอบตัว     วันที่  ๔  เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๐๐ น. (กรณีที่มารายงานตัว

และมอบตัวไม่ทันในวันเวลาที่ก าหนด  สามารถมารายงานตัวและมอบตัวได้

ภายในวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒( เว้นวันหยุดราชการ) 

๔.๒  รับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  จากโรงเรียนอ่ืน 
   ๔.๒.๑ คุณสมบัติของผู้เรียน 
            ๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
       ๒)  ไม่จ ากัดอายุ 
       ๓)  เป็นโสด 
          ๔)  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี 
    ๔.๒.๒  หลักฐานการสมัคร 
       ๑ )  ใบสมัคร 
       ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านตัวจริงและถ่ายเอกสารที่มีชื่อนักเรียน  บิดา  มารดา  หรือ
ผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ และสูติบัตรของนักเรียน อย่างละ  ๑  ฉบับ 
        

๓)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าหรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โดยผู้บริหาร
โรงเรียนรับรอง 
       ๔)  หลักฐานคะแนนสอบโอเน็ต ม.๓  เฉลี่ยทุกรายวิชา  (ประกาศของ สทศ. หรือระบุใน
เอกสารที่ส าเร็จการศึกษา) 
      ๕)  รูปถ่ายขนาด  ๑.๕  นิ้ว  ๓  ใบ 
    ๖)  ใบแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน จ านวน ๑ ฉบับ 
   

 



๕ 

 

๔.๒.๓  วันเวลาการรับนักเรียนและข้ันตอนการรับสมัคร (ถ้าหากไม่มาตามวันและเวลาที่โรงเรียน

ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนในโรงเรียนดงขุยวิทยาคม) 

รับสมัคร   วันที่  ๒๓  - ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

สอบคัดเลือก   วันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น.  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน             
       สอบ ๔ วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
ประกาศผล   วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.– ๑๗.๐๐ น.  
                                          ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ 
รายงานตัวและมอบตัว     วันที่  ๔  เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๐๐ น. (กรณีที่มารายงานตัว

และมอบตัวไม่ทันในวันเวลาที่ก าหนด  สามารถมารายงานตัวและมอบตัวได้สามารถมารายงานตัวและมอบตัวได้

ภายในวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒( เว้นวันหยุดราชการ) 

   

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

 

(ลงชื่อ)................................................ 

   (นายณัฐสิทธิ์  ช านาญพันธ์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดงขุยวิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและประเภทท่ัวไป) 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภทนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม) 
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 

 

 

 


