ประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561
เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจาปีการศึกษา
2560 ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีการศึกษา 2561
(จังหวัดพะเยา) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนจึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และ
การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) จานวนนักเรียนที่จะรับเข้าเรียน
จานวน 120 คน
2) คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. มีความประพฤติดี
3) กาหนดการรับสมัคร
รับสมัคร
25 – 28 มีนาคม 2561
สอบคัดเลือก
31 มีนาคม 2561
ประกาศผล
4 เมษายน 2561
รายงานตัว
4 เมษายน 2561
มอบตัว
7 เมษายน 2561
4) หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1
2. รูปถ่ายขนาด 1×1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
3. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
4. สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
5. สาเนาทะเบียนบ้านมารดา
6. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา)
7. สาเนาใบมรณะบัตรของบิดาหรือมารดา (กรณีบิดาหรือมารดา เสียชีวิต)
8. อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สูติบัตร

5) สถานที่จ่ายใบสมัคร
- จ่ายใบสมัคร ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
6) สถานที่รับสมัคร
- รับสมัคร ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

(นางสาววันรักษ์ ขันหอม)
ผู้อานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)
เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจาปีการศึกษา
2561 ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีการศึกษา 2561
(จังหวัดพะเยา) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนจึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ
และการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) จานวนนักเรียนที่จะรับเข้าเรียน
จานวน 40 คน
2) แผนการเรียนที่เปิดรับ มีดังนี้
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. แผนการเรียนศิลป์ เพิ่มเติม ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ/สังคม/อุตสาหกรรม
3) คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคบ (จบ ม.3)
2. มีความประพฤติดี
เฉพาะแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50
เฉพาะแผนการเรียน ศิลป์-สังคม
มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ต่ากว่า 2.50
เฉพาะแผนการเรียน ศิลป์-ภาษาจีน
ถ้าเคยเรียนภาษาจีนมา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4) กาหนดการรับสมัคร
รับสมัคร
25 – 28 มีนาคม 2561
ประกาศผล
5 เมษายน 2561
รายงานตัว
5 เมษายน 2561
มอบตัว
8 เมษายน 2561
2) หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1
2. รูปถ่ายขนาด 1×1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)

3. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
4. สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
5. สาเนาทะเบียนบ้านมารดา
6. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา)
7. สาเนาใบมรณะบัตรของบิดาหรือมารดา (กรณีบิดาหรือมารดา เสียชีวิต)
8. อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สูติบัตร
6) สถานที่จ่ายใบสมัคร
- จ่ายใบสมัคร ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
7) สถานที่รับสมัคร
- รับสมัคร ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

(นางสาววันรักษ์ ขันหอม)
ผู้อานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

กําหนดการรับสมัคร
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ปการศึกษา 2561
ตั้งแต วันที่ 25-28 มีนาคม 2561
สอบคัดเลือก

31 มีนาคม 2561

ประกาศผล
รายงานตัว
มอบตัว

4 เมษายน 2561
4 เมษายน 2561
7 เมษายน 2561

ประกาศผล
รายงานตัว
มอบตัว

5 เมษายน 2561
5 เมษายน 2561
8 เมษายน 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

- เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
- วิชาที่สอบ 5 วิชา คือ ภาษาไทย
คณิต วิทยาศาสตร สังคม และ
ภาษาอังกฤษ
วิชาละ 20 ขอ รวม 100 ขอ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

คุณสมบัติของผูสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1. จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2. มีความประพฤติดี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
1. จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
(จบ ม.3)
2. มีความประพฤติดี
โดยเปดรับสมัคร แผนการเรียน ดังนี้
วิทย-คณิต, ศิลป-ภาษาจีน
ศิลป-สังคม, ศิลป-อุตสาหกรรม
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
แผนการเรียน วิทย-คณิต
1. มีผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต 2.50 ขึ้นไป
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตและวิทย ไมต่ํากวา 2.50
แผนการเรียน ศิลป-จีน
ถาเคยเรียนภาษาจีนหรือญี่ปุนมา
จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

แผนการเรียน ศิลป-สังคม
มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาสังคมศึกษา ไมต่ํากวา 2.50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หลักฐานการสมัคร

ใบสมัคร
รูปถายขนาด 1×1.5 นิ้ว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
สําเนา ปพ.1 / ใบรับรองผลการเรียน
สํานาสูติบัตรนักเรียน
สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน
สําเนาทะเบียนบานของบิดา
สําเนาทะเบียนบานมารดา
สําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง
(กรณีนักเรียนไมไดอยูกับบิดาหรือมารดา)
9. สําเนาใบมรณะบัตรของบิดาหรือมารดา (กรณีบดิ าหรือมารดา เสียชีวิต)
10. อื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

