
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  

ปการศึกษา 2560 (ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม) 

 
  

เพ่ือใหการรับนักเรียนเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจําปการศึกษา 

2560  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมทุกฉบับ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2560 ลงวันท่ี          

16 กันยายน 2559 โรงเรียนจึงกําหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเขา

เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

1) จํานวนนักเรียนท่ีจะรับเขาเรียน  

 จํานวน 120 คน 

 2) แผนการเรียนท่ีเปดรับ มีดังนี้ 

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

2. แผนการเรียนศิลป เพ่ิมเติม ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุน/งานชาง/งานบัญชี/คอมพิวเตอรธุรกิจ  

3) คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ในโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 2. มีความประพฤติดี 

 เฉพาะแผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

   1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (5 ภาคเรียน) ตั้งแต 2.50 ข้ึนไป 

   2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 

 เฉพาะแผนการเรียน ศิลป-ภาษาจีน/ญี่ปุน 

   ถาเคยเรียนภาษาจีนหรือญี่ปุนมา จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

 4) กําหนดการรับสมัคร 

  รับสมัคร  21 – 28 กุมภาพันธ 2560 

  ประกาศผล          10  มีนาคม  2560 

  รายงานตัว          10  มีนาคม  2560 

  มอบตัว          20  เมษายน 2560 



 

 

5) หลักฐานการสมัคร 

   1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 (5 ภาคเรียน) : ปพ.1 

   2. รูปถายขนาด 1×1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)   

   3. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน  

   4. สําเนาทะเบียนบานของบิดา  

   5. สําเนาทะเบียนบานมารดา 

   6. สําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง (กรณีนักเรียนไมไดอยูกับบิดาหรือมารดา) 

   7. สําเนาใบมรณะบัตรของบิดาหรือมารดา (กรณีบิดาหรือมารดา เสียชีวิต) 

  8. อ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สูติบัตร 

6) สถานท่ีจายใบสมัคร 

 - จายใบสมัคร ณ หองกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

7) สถานท่ีรับสมัคร 

 - รับสมัคร ณ หองกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  กุมภาพันธ  2560 

 

 

 

                                   

(นางสาววนัรกัษ   ขนัหอม) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  

ปการศึกษา 2560 (ประเภทนักเรียนท่ัวไป) 

 
  

เพ่ือใหการรับนักเรียนเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจําปการศึกษา 

2560  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมทุกฉบับ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2560 ลงวันท่ี         

16 กันยายน 2559  โรงเรียนจึงกําหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเขา

เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

1) จํานวนนักเรียนท่ีจะรับเขาเรียน  

 จํานวน 40 คน 

 2) แผนการเรียนท่ีเปดรับ มีดังนี้ 

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

2. แผนการเรียนศิลป เพ่ิมเติม ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุน/งานชาง/งานบัญชี/คอมพิวเตอรธุรกิจ 

3) คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (จบ ม.3) 

 2. มีความประพฤติดี 

 เฉพาะแผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

   1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตั้งแต 2.50 ข้ึนไป 

   2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 

 เฉพาะแผนการเรียน ศิลป-ภาษาจีน/ญี่ปุน 

  ถาเคยเรียนภาษาจีนหรือญี่ปุนมา จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

 4) กําหนดการรับสมัคร 

  รับสมัคร          27 – 30  มีนาคม  2560 

  ประกาศผล          6  เมษายน  2560 

  รายงานตัว                    6  เมษายน 2560 

  มอบตัว                  20  เมษายน 2560 



 

2) หลักฐานการสมัคร 

   1. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 

   2. รูปถายขนาด 1×1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)   

   3. สําเนาผลการสอบ O-NET 

   4. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน  

   5. สําเนาทะเบียนบานของบิดา  

   6. สําเนาทะเบียนบานมารดา 

   7. สําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง (กรณีนักเรียนไมไดอยูกับบิดาหรือมารดา) 

   8. สําเนาใบมรณะบัตรของบิดาหรือมารดา (กรณีบิดาหรือมารดา เสียชีวิต) 

  9. อ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สูติบัตร 

6) สถานท่ีจายใบสมัคร 

 - จายใบสมัคร ณ หองกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

7) สถานท่ีรับสมัคร 

 - รับสมัคร ณ หองกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  มีนาคม  2560 

 

 

 

 

(นางสาววนัรกัษ   ขนัหอม) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

ปการศึกษา 2560  

 

  

เพ่ือใหการรับนักเรียนเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจําปการศึกษา 

2560  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมทุกฉบับ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2560 ลงวันท่ี         

16 กันยายน 2559 โรงเรียนจึงกําหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเขา

เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1) จํานวนนักเรียนท่ีจะรับเขาเรียน  

 จํานวน 160 คน 

2) คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 2. มีความประพฤติดี 

 3) กําหนดการรับสมัคร 

  รับสมัคร          27 – 30  มีนาคม  2560 

  สอบคัดเลือก                   8   เมษายน 2560 

  ประกาศผล                 12   เมษายน 2560 

  รายงานตัว                 12   เมษายน 2560 

  มอบตัว                  19  เมษายน 2560 

4) หลักฐานการสมัคร 

   1. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 

   2. สําเนาผลการสอบ O-NET 

   3. รูปถายขนาด 1×1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)   

   4. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน  

   5. สําเนาทะเบียนบานของบิดา  

   6. สําเนาทะเบียนบานมารดา 



 

   7. สําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง (กรณีนักเรียนไมไดอยูกับบิดาหรือมารดา) 

   8. สําเนาใบมรณะบัตรของบิดาหรือมารดา (กรณีบิดาหรือมารดา เสียชีวิต) 

  9. อ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สูติบัตร 

5) สถานท่ีจายใบสมัคร 

 - จายใบสมัคร ณ หองกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

6) สถานท่ีรับสมัคร 

 - รับสมัคร ณ หองกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  มีนาคม  2558 

 

 

 

 

(นางสาววนัรกัษ   ขนัหอม) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 


