
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
ก าหนดการรับสมัคร 

นักเรียนชัน้ ม.1 และ ม.4 
ปีการศึกษา 2564 

ต้ังแต่ วันที่ 24-28 เมษายน 2564 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

สอบคัดเลือก  1  พฤษภาคม 2564 
- เวลา 08.30 - 12.00 น. 
- วิชาท่ีสอบ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
วิชาละ 20 ข้อ รวม 100 ข้อ 
ประกาศผล  5  พฤษภาคม 2564 
รายงานตัว  5  พฤษภาคม 2564 
มอบตัว   8  พฤษภาคม 2564 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ประกาศผล  6  พฤษภาคม 2564 
รายงานตัว  6  พฤษภาคม 2564 
มอบตัว              9  พฤษภาคม 2564 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 1. จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2. มีความประพฤติดี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
1. จบหลักสตูรการศึกษาภาคบังคบั (จบ ม.3) 
2. มีความประพฤตดิ ี
โดยเปดิรับสมัคร แผนการเรยีน ดงันี้ 

วิทย-์คณิต, ศลิป์-ภาษาจีน, 
ศิลป-์สังคม และศลิป-์อุตสาหกรรม 
ศิลป-์ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 
2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณติและวิทย์ 

ไม่ต่ ากว่า 2.50 
แผนการเรียน ศิลป์-จีน 
ถ้าเคยเรียนภาษาจีนจะพิจารณาเป็นกรณพีิเศษ 
แผนการเรียน ศิลป์-สังคมฯ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาสังคมศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาอังกฤษ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

หลักฐานการสมัคร 
1.  ใบสมัคร 
2.  รูปถ่ายขนาด 1×1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก   

ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
จ านวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)   

3. ส าเนา ปพ.1  
4.  ส านาสตูิบัตรนักเรยีน 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรยีน  
6. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  
7. ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา 
8. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง  
 (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา) 
9. ส าเนาใบมรณะบัตรของบิดาหรือมารดา 

(กรณีบิดาหรือมารดา เสียชีวิต) 
10.  อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 
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