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ประกาศการรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
ปีการศึกษา 2564  

…………………………………………. 
 
  ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้กำหนดการรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24 – 28  เมษายน  2564 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจึงกำหนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 
 

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  รับนักเรียนจำนวน 280 คน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 140 คน นักเรียนนอกเขตพื้นที่
บริการ 112 คน  นักเรียนความสามารถพิเศษ 14 คน นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 14 คน 
 

ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  
รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 ของจำนวนนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไปทั้งหมด จำนวน 140 คน โดย
วิธีการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือก 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
       1. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียน 
ทั่วประเทศ 
      2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์เขตพื้นที่บริการ คือ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา อย่างน้อย 2 ปี นับถึง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง  
         กรณีที ่นักเรียนมิได ้อยู ่ก ับบิดา มารดา หรือผู ้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  
พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึก
เป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียนและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
   3. สถานภาพโสด 
   4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
   5. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
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หลักฐานและวิธีการรับสมัคร 
  ให้นักเรียนยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis เท่านั้น โดยกรอกตามความเป็นจริง
และไม่ต้องแนบหลักฐานประกอบ แต่หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความจริง ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการพิจารณาตัดสิทธ์ิการสมัครเรียนหรือแก้ไขให้ถูกต้องแล้วแต่กรณี  
  ทั้งนี้ให้นำหลักฐานต่อไปนี้มาในวันสอบ 
   1. บัตรประจำตัวประชาชน 
    2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ (ให้รับรองสำเนาสำเนาถูกต้อง พร้อม
 ทั้งเขียนห้องและเลขที่นั่งสอบ) 
  3. ชำระเงินค่าดำเนินการจัดสอบจำนวน 80 บาท 
  หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว 

1. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร) อย่างละ 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาและหรือมารดา) จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
4. สำเนาแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (3 ซ.ม. x 4 ซ.ม.) จำนวน ๒ รูป 

กำหนดวันและเวลาการรับสมัคร 
 รับสมัคร วันที่ 24– 28 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis เท่านั้น 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  30 เมษายน 2564 
 สอบคัดเลือก วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
 ประกาศผลการสอบ 5 พฤษภาคม 2564 
 รายงานตัวและมอบตัว 7 พฤษภาคม 2564 

การคัดเลือก โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ร้อยละ 100 วิชาที่สอบ วิชาภาษาไทย  สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โดยใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
การตัดสินผล การตัดสินผลการสอบคัดเลือก นำคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางด้านวิชาการ  
ใน 5 วิชาหลัก (วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 100 แล้วพิจารณาจาก
คะแนนรวมสูงสุดไปหาต่ำ จนครบตามกำหนด กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาดังนี ้
 1. ใช้คะแนนสอบของวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และ สังคมศึกษา ตามลำดับ  
 2. ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก 
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ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการคือนักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพงังา จังหวัดพังงา หรืออาศัยอยู่ใน
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา น้อยกว่า 2 ปี  (เข้าอาศัยหลัง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) หรือนักเรียนอื่น ๆ จำนวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียนห้องเรียนทั่วไปทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้ 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  1. จบชั ้นประถมศึกษาปีที ่  6 หรือกำลังเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่  6 ปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียน 
ทั่วประเทศ 
 2. สถานภาพโสด 
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 
หลักฐานและวิธีการรับสมัคร 
  ให้นักเรียนยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis เท่านั้น โดยกรอกตามความเป็นจริง
และไม่ต้องแนบหลักฐานประกอบ แต่หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความจริง ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการพิจารณาตัดสิทธ์ิการสมัครเรียนหรือแก้ไขให้ถูกต้องแล้วแต่กรณี  
  ทั้งนี้ให้นำหลักฐานต่อไปนี้มาในวันสอบ 
    1. บัตรประจำตัวประชาชน 
    2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ (ให้รับรองสำเนาสำเนาถูกต้อง พร้อม
 ทั้งเขียนห้องและเลขที่นั่งสอบ) 
  3. ชำระเงินค่าดำเนินการจัดสอบจำนวน 80 บาท 
  หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว 

1. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร) อย่างละ 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาและหรือมารดา) จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
4. สำเนาแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (3 ซ.ม. x 4 ซ.ม.) จำนวน ๒ รูป 

 กำหนดวันและเวลาการรับสมัคร 
  รับสมัคร วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis เท่านั้น 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 30 เมษายน 2564 
  สอบคัดเลือก วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
  ประกาศผลการสอบ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
  รายงานตัวและมอบตัว 7 พฤษภาคม 2564 
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การคัดเลือก โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี ้
ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ร้อยละ 100 วิชาที่สอบ วิชาภาษาไทย  สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โดยใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
 

การตัดสินผล การตัดสินผลการสอบคัดเลือก นำคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางด้านวิชาการ  
ใน 5 วิชาหลัก (วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 100 แล้วพิจารณาจาก
คะแนนรวมสูงสุดไปหาต่ำ จนครบจำนวนตามกำหนด กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาดังนี ้
 1. ใช้คะแนนสอบของวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และ สังคมศึกษา ตามลำดับ  
 2. ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก 
 

ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 
รับนักเรียนที่มีความสามารถพเิศษด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์      จำนวน 14 คน 
 ความสามารถพิเศษดา้นกีฬา จำนวน 7 คน แยกตามประเภท ดังนี้ 
 คุณสมบัติผูส้มัคร 

 1. เป็นตัวแทนระดบัโรงเรียนขึ้นไป  มีเอกสารประกอบ เช่น เกียรติบัตรหรือใบรับรองประเภทกีฬาต่าง ๆ 
 2. กำลังเรียนหรือจบชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทัว่ประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

ไม่ต่ำกว่า 2.00 
 3. นักเรียนต้องไม่เกิดก่อน 1 มกราคม 2549 
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคประจำตัวที่มีอปุสรรคต่อการเรียนและเล่นกีฬา 
 5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
 6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกบัความสามารถที่ได้รับการ

คัดเลือก และปฏิบัติตามระเบียบเง่ือนไขของโรงเรียนที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่ศึกษาอยู่และต้อง 
ทำสัญญาให้ความร่วมมือในการทำกจิกรรมของโรงเรียน   
 การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
  1. เกียรตบิัตรที่ไดรั้บ (ระดับประเทศ,ระดับภาค,ระดับจังหวัด) 50 คะแนน 
  2. ทักษะกีฬา        30  คะแนน 
  3. สมรรถภาพ       20 คะแนน 

   (ระดับคะแนน ระดับประเทศ 50 คะแนน, ระดับภาค 30 คะแนน, ระดบัจังหวัด 20 คะแนน) 
  หมายเหต ุ

  ๑. นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันระดบัประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  2. ถ้านักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ที่มีเกียรตบิัตร ระดับจังหวัด และใบรับรอง จะพิจารณา 

        ตามความสามารถทางทักษะกีฬาแต่ละประเภททีส่ามารถทดสอบได ้
  3. ผลการพจิารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนด้านความสามารถพเิศษด้านกีฬา  ถือว่าสิ้นสุด 
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ความสามารถพิเศษทัศนศลิป์ (วาดภาพ) 

 คุณสมบัติผูส้มัคร 
  1. กำลังเรียนหรือจบชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ     
เทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00  
  2. เป็นผูม้ีความประพฤติเรียบร้อย และมีสุขภาพ แข็งแรง ไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบัติทุกประเภท  
  3. นักเรียนที่เคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ ระดับชาต ิระดับภาค ระดับเขต จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
   หลักเกณฑ์การทดสอบ 
    1. ขนาดกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15 ″ × 22 ″ ใช้สีโปสเตอร์ สีน้ำ สีอคลีลกิ เลือกตามความถนัด 
   2. คณะกรรมการกำหนดหัวข้อในการวาดภาพในวันทดสอบ โดยให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดหัวข้อ
อย่างน้อย 5 หัวข้อ แล้วใหผู้้แทนเข้าทดสอบจับฉลากเพียง 1 หัวข้อ เพื่อเป็นหัวข้อในการวาดภาพ 
    3. ห้ามนำต้นฉบับมาดูในขณะทดสอบ 
    4. ผูเ้ข้าทดสอบต้องเตรียมวัสดุอปุกรณ์มาเอง  
    5. เวลาในการวาดภาพ 3 ชั่วโมง 
      สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ  
  บริเวณใต้อาคาร 90 ปี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
 เกณฑ์การคัดเลือก ( 100 คะแนน ) 
  - ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบภาพ                       20       คะแนน 
  - ความคิดสร้างสรรค์                                                    20       คะแนน  
  - เทคนิคการใช้สี                                                               20       คะแนน 
  - ความสอดคล้องของภาพกับข้อที่กำหนด                      20       คะแนน 
  - ความประณีต ความสมบรูณ์ของงาน                            20       คะแนน 
                    คะแนน รวม                                              100      คะแนน 
  หมายเหตุ    
       1. นักเรียนต้องเตรียมอปุกรณ์ในการวาดภาพมาเอง  
      2. นำแฟ้มสะสมผลงานการวาดภาพมาประกอบการพจิารณา (การแต่งกาย: ชุดนักเรียน) 
      3. ถ้าไม่มผีู้สมัครในรายการ ทัศนศิลป์ (วาดภาพ) ทางโรงเรียนจะพจิารณาจำนวนนักเรียนให้กบัสาระ
อื่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ความสามารถพิเศษดนตรีสากล (ขับร้อง , วงโยธวาทิต) 
 ประเภทที่รับสมัคร 
   1. ประเภทการขบัร้องเพลงสากล (ชาย-หญิง)  
   2. ประเภทการขบัร้องเพลงลูกกรุง (ชาย- หญิง)  
  3. ประเภทการขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย-หญิง) 
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   4. ประเภทการขบัร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย-หญิง) 
  5. ประเภทวงดุริยางค์ วงโยธวาทิต 
  
  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร  
  1. กำลังเรียนหรือจบชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ต้องมี
เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00  
  2. เป็นผูม้ีความประพฤติเรียบร้อย และมีสุขภาพ แข็งแรง ไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบัติทุกประเภท  
  3. นักเรียนที่เคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ ระดับชาต ิระดับภาค ระดับเขต จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 เกณฑ์การทดสอบ  (สัมภาษณ์ก่อนการทดสอบทุกประเภท) 
  1. การขับร้องเพลงสากล (ชาย-หญิง) - เพลงสากล 1 เพลง (เพลงช้าหรือเร็วก็ได้) 
  2. การขับร้องเพลงลกูกรุง (ชาย- หญิง) - เพลงลกูกรุง 1 เพลง (เพลงช้าหรือเร็วก็ได้) 
  3. การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย-หญิง) - เพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง (เพลงช้าหรือเร็วก็ได้) 
  4. ประเภทการขบัร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย-หญิง) - เพลงลูกทุ่ง 1 เพลง (เพลงช้าหรือเร็วก็ได้) 
  5. ประเภทเคร่ืองเป่า กลองและอุปกรณ์วงโยทวาทิตทุกชนดิ 
 สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ  
  ห้องดนตรีสากล  โรงเรียนดบีุกพงังาวิทยายน 
 เกณฑ์การคัดเลือก ( 100 คะแนน )  
  จังหวะทำนอง             20     คะแนน  
  เทคนิคการขับร้อง           30     คะแนน 
  อักขระและน้ำเสียง ความถูกต้อง                          30       คะแนน  
  บุคลิกภาพ                                                    20       คะแนน  
                    คะแนน รวม                                             100       คะแนน  
  หมายเหตุ  
         - ถ้าไม่มผีู้สมัครในรายการ ดนตรีสากล (ขบัร้อง, วงโยธวาทิต) ทางโรงเรียนจะพจิารณาจำนวนนักเรียน
ให้กับสาระอื่นในกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 
  ความสามารถพิเศษดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบา้น 

ประเภทที่รับสมัคร  
   1. ดนตรีไทย ซออู้ ซอด้วง จะเข้ ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเลก็ ขิม ขลุ่ย ปี่ใน 
   2. ดนตรีพื้นบ้าน ทุกเคร่ืองมือ 

 คุณสมบัติผูส้มัคร 
  1. กำลังเรียนหรือจบชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  
       และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00  
  2. เป็นผูม้ีความประพฤติเรียบร้อย และมีสุขภาพ แข็งแรง ไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบัติทุกประเภท  
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  3. นักเรียนที่เคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ ระดับชาต ิระดับภาค ระดับเขต จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 หลักเกณฑ์การทดสอบ 
     ไม่กำหนดเพลงในการทดสอบ 
 สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัต ิ
  ห้องดนตรีไทย ชั้น 1   อาคาร 1   โรงเรียนดบีุกพงังาวิทยายน 
 เกณฑ์การคัดเลือก ( 100 คะแนน )  
           ทำนอง                                      20      คะแนน 
         จังหวะ                                      20      คะแนน  
           บุคลิกภาพ                                 10 คะแนน  
          เทคนิคในการบรรเลง                     30 คะแนน  
         ความแม่นยำในการบรรเลง  20 คะแนน  
                     คะแนน รวม   100 คะแนน  
  หมายเหต ุ
      1. ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมเคร่ืองดนตรีไทยไว้ให้ หรือ นกัเรียนนำเคร่ืองดนตรีมาเองก็ได ้
     2. นำแฟ้มสะสมผลงานการแสดงและแข่งขันดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน มาประกอบการพจิารณา  
      (การแต่งกาย: ชุดนักเรียน) 
      3. ถ้าไม่มผีู้สมัครในรายการ ดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบา้น ทางโรงเรียนจะพิจารณาจำนวนนักเรียนใหก้ับ 
       สาระอื่น ในกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ความสามารถพิเศษนาฏศิลป์ไทย 
 ประเภทที่รับสมัคร  
     นาฏศิลป์ไทย 
 คุณสมบัติผูส้มัคร 
  1. กำลังเรียนหรือจบชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  
                         และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00  
  2. เป็นผูม้ีความประพฤติเรียบร้อย และมีสุขภาพ แข็งแรง ไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบัติทุกประเภท  
  3. นักเรียนที่เคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ ระดับชาต ิระดับภาค ระดับเขต จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 หลักเกณฑ์การทดสอบ ตามความถนัด 1 เพลง 
   (ถ้ารำประเภทระบำมาตรฐานได้ จะได้รับการพจิารณาเป็น พิเศษ) 
 สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัต ิ
  ห้อง 431  อาคาร 90 ปี  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
 เกณฑ์การคัดเลือก ( 100 คะแนน )  
     ความถูกต้องของท่ารำ    30 คะแนน  
     ลีลาความสวยงาม     30  คะแนน  
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     จังหวะ      20 คะแนน 
    การเชื่อมท่า                                                20  คะแนน  
                     คะแนน รวม           100 คะแนน 

   

  หมายเหตุ  

   1. ให้นกัเรียนเตรียมแผ่น CD เพลง และอุปกรณ์ทีจ่ะใช้ในการทดสอบมาเอง ทางโรงเรียนจัดเตรียมเฉพาะ 
                         เคร่ืองเสียง  
   2. นำแฟ้มสะสมผลงานการแสดงและการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย มาประกอบการพจิารณา  
       (สอบภาคปฏิบัติ  เสื้อนกัเรียน นุ่งผ้าโจงกระเบนสีแดง) 
   3. ถ้าไม่มผีู้สมัครในรายการ นาฏศลิป์ไทย ทางโรงเรียนจะพิจารณาจำนวนนักเรียนให้กบัสาระอื่นใน 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 
หลักฐานและวิธีการรับสมัคร 
  ให้นักเรียนยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis เท่านั้น โดยกรอกตามความเป็นจริง
และไม่ต้องแนบหลักฐานประกอบ แต่หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความจริง ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการพิจารณาตัดสิทธ์ิการสมัครเรียนหรือแก้ไขให้ถูกต้องแล้วแต่กรณี  
  หลักฐานที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 
2. เอกสารหลักฐานแสดงความสามารถ  

  หลักฐานที่ใช้ในวันสอบข้อเขียน 
    1. บัตรประจำตัวประชาชน 
    2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ 
  
 หลักฐานที่ใช้ในวันมอบตัว 

1. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร) อย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา
หรือมารดา ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองเพิม่ (ฉบับถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 ฉบับ 

2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว (3 ซ.ม. x 4 ซ.ม.) จำนวน 2 รูป 

กำหนดวันและเวลาการรับสมัคร (ความสามารถพิเศษ) 
  รับสมัคร วันที่ 24 – 27 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis เท่านั้น 
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 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ วันที่ 28 เมษายน 2564 
 ทดสอบความสามารถพิเศษ วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
  ประกาศผลการทดสอบความสามารถพิเศษ วันที่ 30 เมษายน 2564 
 สอบข้อเขียน วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  (เพื่อใช้คะแนนจัดห้องเรียน) 
  ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564   
  รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 7 พฤษภาคม 2564   
 

หมายเหต ุ
  1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อใช้คะแนนในการจัดห้องเรียน 
  2. นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับสิทธ์ิในการพิจารณาประเภทนกัเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 

 

                                     ประเภทนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 
  รับนักเรียนจำนวน 14 คน (ถ้าไม่มีผู้สมัครหรือไม่ครบจำนวนจะเพิม่จำนวนในประเภทนกัเรียนทั่วไป) 

1. การรับนักเรียนทีม่ีเง่ือนไขพิเศษ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดบีุกพงังาวิทยายน พิจารณาจากข้อใดข้อหนึง่หรือหลายข้อ ดังนี ้

 1.1 นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผูบ้ริจาคที่ดินเพือ่จัดตั้งโรงเรียนดีบกุพังงาวิทยายน 
 1.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
 1.3 เป็นบุตรผูเ้สียสละเพื่อชาติหรือผูป้ระสบภัยพิบัติ ที่ต้องการได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพเิศษ  
 1.4 นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดีบกุพังงาวิทยายน            

ในปัจจบุันโดยให้คำจำกัดความไว้ ดังนี้ 
   - บุตร หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
2. คุณสมบัติของนกัเรียนที่บุคคลเสนอตามข้อ 1.1, 1.2, 1.3 พิจารณา ดังนี ้
 2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป 
 2.2 ต้องมีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ยาเสพติดทุกประเภท 
3. นักเรียนที่ถูกเสนอชื่อเพือ่พิจารณาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทที่มเีง่ือนไขพิเศษ ต้องผ่านขั้นตอน

การสมัคร และเข้าสอบตามประกาศของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประเภทนกัเรียนทั่วไป 
4. การพิจารณา ดังนี ้
 4.1 บุคคลตามข้อ 1.1 - 1.4 ที่ประสงค์จะเสนอชื่อนักเรียนประเภทเง่ือนไขพิเศษ ให้ขอรับแบบฟอร์ม

แจ้งความจำนงและส่งใบแจ้งความจำนง ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพงังาวิทยายน ตั้งแต่วันที่     24 – 27 
เมษายน  2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

 4.2 บุคคลตามข้อ 1.1-1.4 ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทกุรายการ และให้แนบเอกสารหลักฐาน                   
ต่างๆ พร้อมกับแบบฟอร์มแจ้งความจำนง  
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 4.3 คณะกรรมการรับนักเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดีบกุ
พังงาวิทยายน จะพจิารณาจากบุคคลในข้อ 1.1-1.4 ซึ่งมีคณุสมบัติตามข้อ 3 

5. คณะกรรมการรับนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดบีุกพงังาวิทยายน และ โรงเรียนดีบกุ
พังงาวิทยายน ไม่รับเงินบริจาคหรือทรัพยส์ินอื่นทีม่ีเง่ือนไขผูกพันกบัการเข้าเรียน 

6. บุคคล ตามข้อ 1.1 - 1.4 จะใช้สิทธ์ิเง่ือนไขพิเศษเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้เพียง  
1 สิทธ์ิ เท่านั้น 

7. การพิจารณาของคณะกรรมการรับนกัเรียน โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดบีุกพังงาวิทยายน ถือเป็นที่สิ้นสุด 

การรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
จำนวนที่รับ รับจำนวน 280 คน ดังนี ้
      1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา)  
      2) นักเรียนทั่วไป  
      3) นักเรียนเง่ือนไขพเิศษ    
         จำนวนนักเรียนในข้อ 1 และ 2 สามารถนำมาเกลี่ยกันได้ จำนวนนักเรียนในข้อ 3 ถ้าไม่มีให้รวมไว้ในข้อ 2 
แผนการรับ 5 แผนการเรียน ดังนี ้

1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    จำนวน  2 ห้อง   
2) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์  จำนวน  1 ห้อง 
3) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์   จำนวน  1 ห้อง  
4) แผนการเรียนศลิป์ทั่วไป    จำนวน  2 ห้อง  
5) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน    จำนวน  1 ห้อง 

1. ประเภท นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) 
รับจำนวน 224 คน 
 

คุณสมบัต ิ
  1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนดบีุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2563 
  2. ต้องไม่มีผลการเรียนเป็น 0, ร, มส. หรือ มผ. ในวันที่สมคัร 
 3. ต้องผ่านการคัดกรองและรับรองความประพฤติ จากคณะกรรมการฝ่ายกจิการนักเรียน 
 
หลักฐานรับสมัคร 

  ยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis เท่านั้น พร้อมสง่ใบรับรองความประพฤต ิจาก

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ท่ีห้องวิชาการ  หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความจริง ทางโรงเรียน 
ขอสงวนสทิธ์ิ ในการพิจารณาตัดสิทธ์ิการสมัครเรียนหรือแกไ้ขให้ถูกต้องแล้วแต่กรณี  
 หลักฐานที่ใช้ในวันสอบข้อเขยีน 
    1. บัตรประจำตัวประชาชน 
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 หลักฐานที่ใช้ในวันรายงานตัวและมอบตัว 
1. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร) อย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีไม่ได้พักอาศัยอยู่กับ

บิดาหรือมารดา เพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ฉบบัถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว (3 ซ.ม. x 4 ซ.ม.) จำนวน 2 รูป 

กำหนดวันและเวลาการรับสมัคร 
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม  2564  (ผ่านทางระบบออนไลน์ www.deebuk.ac.th/regis) 

  พิจารณาคัดเลือก วันที่ 16 มีนาคม 2564  
  ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 19 มีนาคม 2564 
  สอบแยกแผนการเรียน วันที่ ๒ พฤษภาคม 2564 
 หลักฐานรับสมัคร 
 
การคัดเลือกและตัดสินผล 
  1. ผ่านคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 เดิม (โควตา) โดยพิจารณาจากผลการเรียน และ 
ความประพฤติ  
  2. ผลการคัดเลือกผ่านกับไมผ่่านการคัดเลือกเท่านั้น ส่วนการจัดแผนการเรียนต้องใช้ผลการสอบข้อเขียนอีกคร้ัง 
 
2. ประเภท นักเรียนทั่วไป  
  รับสมัครนกัเรียนเดิมที่ขาดคุณสมบัติและนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นๆ จำนวน 56 คน  
คุณสมบัติ  

1. จบชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศกึษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลงัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3         
ปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียนทั่วประเทศ 

2. เป็นโสด 
 3. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 
หลักฐานและวิธีการรับสมัคร 
  ให้นักเรียนยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis เท่านั้น โดยกรอกตามความเป็นจริง
และไม่ต้องแนบหลักฐานประกอบ หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความจริง ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิใน
การพิจารณาตัดสิทธ์ิการสมัครเรียนหรือแก้ไขให้ถูกต้องแล้วแต่กรณี  
  ทั้งนี้ให้นำหลักฐานต่อไปนี้มาในวันสอบ 
    1. บัตรประจำตัวประชาชน 
    2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ 
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 รายการที่ 2 และ 3 ให้รับรองสำเนา (สำเนาถูกต้อง) พร้อมทั้งเขียนห้องและเลขที่นั่งสอบ 
  3. ชำระค่าดำเนินการจัดสอบจำนวน 80 บาท 
 หลักฐานที่ใช้ในวันมอบตัว 

1. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา  (ฉบับถ่ายเอกสาร) อย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา
หรือมารดา ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองเพิ่ม (ฉบับถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 ฉบับ 

2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว (3 ซ.ม. x 4 ซ.ม.) จำนวน 2 รูป 

 

กำหนดวันและเวลาการรับสมัคร  
 รับสมัคร วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis เท่านั้น 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 30 เมษายน 2564 
 สอบคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 
 ประกาศผล วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

3. ประเภทนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ  
1. การรับนักเรียนทีม่ีเง่ือนไขพิเศษ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดบีุกพงังาวิทยายน พิจารณาจากข้อใดข้อหนึง่หรือหลายข้อ ดังนี ้
 1.1 นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผูบ้ริจาคที่ดินเพือ่จัดตั้งโรงเรียนดีบกุพังงาวิทยายน 
 1.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
 1.3 เป็นบุตรผูเ้สียสละเพื่อชาติหรือผูป้ระสบภัยพิบัติ ที่ต้องการได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพเิศษ  
 1.4 นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดีบกุพังงาวิทยายน     

ในปัจจบุันโดยให้คำจำกัดความไว้ ดังนี้ 
      - บุตร หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
2. คุณสมบัติของนกัเรียนที่บุคคลเสนอตามข้อ 1.1, 1.2, 1.3 พิจารณา ดังนี ้
 2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป 
 2.2 ต้องมีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ยาเสพติดทุกประเภท 
3. นักเรียนที่ถูกเสนอชื่อเพือ่พิจารณาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทที่มเีง่ือนไขพิเศษ ต้องผ่านขั้นตอน

การสมัคร และเข้าสอบตามประกาศของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประเภทนกัเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ หรือนักเรียนทั่วไป 
4. การพิจารณา ดังนี ้
 4.1 บุคคลตามข้อ 1.1 - 1.4 ที่ประสงค์จะเสนอชื่อนักเรียนประเภทเง่ือนไขพิเศษ ให้ขอรับแบบฟอร์ม

แจ้งความจำนงและส่งใบแจ้งความจำนง ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพงังาวิทยายน ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 
เมษายน 2564 
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 4.2 บุคคลตามข้อ 1.1 - 1.4 ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ และให้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
พร้อมกับแบบฟอร์มแจ้งความจำนง (ถ้ามี) 

 4.3 คณะกรรมการรับนักเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดีบกุ
พังงาวิทยายน จะพจิารณาจากบุคคลในข้อ 1.1 - 1.4 ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 3 

 4.4 นักเรียนเง่ือนไขพเิศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่พิจารณาเข้าเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 

5. คณะกรรมการรับนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดบีุกพงังาวิทยายน และ โรงเรียนดีบกุ
พังงาวิทยายน ไม่รับเงินบริจาคหรือทรัพยส์ินอื่นทีม่ีเง่ือนไขผูกพันกบัการเข้าเรียน 

6. บุคคล ตามข้อ 1.1 - 1.4 จะใช้สิทธ์ิเง่ือนไขพิเศษเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ได้เพียง  
1 สิทธ์ิ เท่านั้น 

7. การพิจารณาของคณะกรรมการรับนกัเรียน โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดบีุกพังงาวิทยายน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

การตัดสินผล 
การตัดสินผลการสอบคัดเลือก นำคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางด้านวิชาการของโรงเรียนตามแนว

การเรียน ร้อยละ 100 แล้วพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุด และลำดับการเลือกแผนการเรียนของนักเรียน  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

-วิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 60   
-วิชาภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา และภาษาไทย ร้อยละ 40 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ 
-วิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 60   
-วิชาภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา และภาษาไทย ร้อยละ 40 

แผนการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 
- วิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 60   
- วิชาวิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา และภาษาไทย ร้อยละ 40 

แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป 
 วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย  

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน 
- วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 50   
- วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา และภาษาไทย ร้อยละ 50 
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ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

      ประกาศ ณ วันที่   1  มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

       
            (นางสาวอรสา เสรีวงษ์) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

 

  

วัน เดือน ปี เวลา นาท ี วิชา 

 

ม. 1 

1 พฤษภาคม 2564 

09.00 – 10.30 น. 
 

 

10.40 – 12.10 น. 

90 

 

 

90 

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  

 

ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

วัน เดือน ปี เวลา นาท ี วิชา 

 

ม. 4 

2 พฤษภาคม 2564 

09.00 – 10.30 น. 
 

 

10.40 – 12.10 น. 

90 

 

 

90 

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  

 

ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 


