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ประกาศการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
ปีการศึกษา 2566  

…………………………………………. 
 
  ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้กำหนดการรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนท่ัวไป เข้าเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 และ ระหว่าง
วันท่ี 11 – 15  มีนาคม  2566 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจึงกำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้ 
 

การรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  รับนักเรียนจำนวน 280 คน แบ่งเป็น 4 ประเภท  

1) นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  112  คน  
2) นักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ  140  คน   
3) นักเรียนความสามารถพิเศษ    14  คน  
4) นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ    14   คน 

  จำนวนนักเรียนในข้อท่ี 1, 3 และ 4 ถ้ามียอดผู้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกไม่ครบ ให้นำจำนวนท่ีเหลือไปเพ่ิมใน
จำนวนของนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ และนักเรียนท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกในข้อท่ี 1, 3 และ 4 ให้นำไปพิจารณาคัดเลือก
รวมกับนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ  
 

ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  
           รับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียนประเภทห้องเรียนท่ัวไป
ท้ังหมด โดยวิธีการคัดเลือกจากผลการสอบคัดเลือก 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  1. จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือกำลังเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 จากโรงเรียนท่ัวประเทศ 
 2. มีช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร์เขตพ้ืนท่ีบริการ คือ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2566 และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
ท่ีเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง  
       กรณีท่ีนักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
ท่ีเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพ้ืนท่ีบริการ ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร 
โดยคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียนและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
  3. สถานภาพโสด 
  4. เป็นผู้มีความขยันหม่ันเพียร มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
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หลักฐานและวิธีการรับสมัคร 
  ให้นักเรียนยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis66 เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลตามความ
เป็นจริงและไม่ต้องแนบหลักฐานประกอบ แต่หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความจริง ให้ถือว่านักเรียน
สละสิทธิ์การสมัครเรียน 
  ท้ังนี้ให้นำหลักฐานต่อไปนี้มาในวันสอบ 
   1. บัตรประจำตัวประชาชน 
    2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ (ให้รับรองสำเนาสำเนาถูกต้อง  
       พร้อมท้ังเขียนเลขท่ีห้องสอบและเลขท่ีนั่งสอบ) 
  3. ชำระเงินค่าดำเนินการจัดสอบจำนวน 100 บาท 
  หลักฐานท่ีใช้ในการมอบตัว 

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร) อย่างละ 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาและหรือมารดา) จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
4. สำเนาแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (3 ซ.ม. x 4 ซ.ม.) หน้าตรงชุดนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน ๒ รูป 

กำหนดวันและเวลาการรับสมัคร 
 รับสมัคร วันท่ี 11– 15 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis66 เท่านั้น 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  19 มีนาคม 2566 
 สอบคัดเลือก วันท่ี 25 มีนาคม 2566 
 ประกาศผลการสอบ 29 มีนาคม 2566 
 รายงานตัวและมอบตัว 1 เมษายน 2566 

การคัดเลือก โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ 5 วิชาคือ ภาษาไทย  สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

และภาษาอังกฤษ  โดยใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
 

การตัดสินผล การตัดสินผลการสอบคัดเลือก โดยนำคะแนนรวมจากการทดสอบวัดความสามารถทางด้านวิชาการ ใน  
5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดไปหาต่ำ 
จนครบตามจำนวนท่ีกำหนด กรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาดังนี้ 
 1. ใช้คะแนนสอบของวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และ สังคมศึกษา ตามลำดับ  
 2. ในกรณีท่ีคะแนนเท่ากันทุกรายวิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก 
 นักเรียนท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการให้นำไปพิจารณาร่วมกับประเภทนักเรียนนอกเขต
พ้ืนท่ีบริการอีกคร้ัง  
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ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
  นักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการคือนักเรียนท่ีไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา หรืออาศัยอยู่ใน
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2566) หรือนักเรียนอ่ืน ๆ จำนวน 140 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนนักเรียนห้องเรียนท่ัวไปท้ังหมด มีรายละเอียดดังนี้ 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  1. จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือกำลังเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 จากโรงเรียน 
ท่ัวประเทศ 
 2. สถานภาพโสด 
  3. เป็นผู้มีความขยันหม่ันเพียร มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
หลักฐานและวิธีการรับสมัคร 
  ให้นักเรียนยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis66 เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลตามความ

เป็นจริงและไม่ต้องแนบหลักฐานประกอบ แต่หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความจริง ให้ถือว่านักเรียน
สละสิทธ์ิการสมัครเรียน 
  ท้ังนี้ให้นำหลักฐานต่อไปนี้มาในวันสอบ 
    1. บัตรประจำตัวประชาชน 
    2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ (ให้รับรองสำเนาสำเนาถูกต้อง พร้อม
 ท้ังเขียนห้องและเลขท่ีนั่งสอบ) 
  3. ชำระเงินค่าดำเนินการจัดสอบจำนวน 100 บาท 
  หลักฐานท่ีใช้ในการมอบตัว 

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา 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 ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว (3 ซ.ม. x 4 ซ.ม.) จำนวน ๒ รูป 

กำหนดวันและเวลาการรับสมัคร 
 รับสมัคร วันท่ี 11 - 15 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis66 เท่านั้น 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  19 มีนาคม 2566 
 สอบคัดเลือก วันท่ี 25 มีนาคม 2566 
 ประกาศผลการสอบ 29 มีนาคม 2566 
 รายงานตัวและมอบตัว 1 เมษายน 2566 
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การคัดเลือกและตัดสิน โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
ให้รายช่ือและคะแนนนักเรียนท่ีสมัครประเภทอ่ืนๆ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกมาพิจารณาร่วมกับนักเรียนประเภท

นักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ร้อยละ 100 วิชาท่ีสอบ วิชาภาษาไทย  

สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โดยใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดไปหา
ต่ำ จนครบจำนวนตามกำหนด กรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาดังนี้ 
 1. ใช้คะแนนสอบของวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และ สังคมศึกษา ตามลำดับ  
 2. ในกรณีท่ีคะแนนเท่ากันทุกรายวิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก 
 

ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 
รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ จำนวน 14 คน แบ่งเป็น 
   ด้านกีฬา     จำนวน 4 คน 
  ด้านศิลปะ(ดนตรี นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์)  จำนวน 4 คน 
  ด้านการงานอาชีพ   จำนวน 3 คน 

ด้านภาษา    จำนวน 3 คน 
 
ความสามารถพิเศษด้านกีฬา จำนวน 4 คน แยกตามประเภท ดังนี้ 

 คุณสมบัติผู้สมัคร 
 1. เป็นตัวแทนระดับโรงเรียนขึ้นไป  มีเอกสารประกอบ เช่น เกียรติบัตรหรือใบรับรองประเภทกีฬาต่าง ๆ 
 2. กำลังเรียนหรือจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนท่ัวประเทศ มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 

ไม่ต่ำกว่า 2.00 
 3. นักเรียนต้องไม่เกิดก่อน 1 มกราคม 2551 
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคประจำตัวท่ีมีอุปสรรคต่อการเรียนและเล่นกีฬา 
 5. มีความขยันหม่ันเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
 6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับความสามารถท่ีได้รับการ

คัดเลือก และปฏิบัติตามระเบียบเงื่อนไขของโรงเรียนท่ีได้กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงท่ีศึกษาอยู่และต้อง 
ทำสัญญาให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของโรงเรียน   
 การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
  1. เกียรติบัตรท่ีได้รับ (ระดับประเทศ,ระดับภาค,ระดับจังหวัด) 50 คะแนน 
                 (ระดับคะแนน ระดับประเทศ 50 คะแนน, ระดับภาค 30 คะแนน, ระดับจังหวัด 20 คะแนน) 
  2. ทักษะกีฬา        30  คะแนน 
  3. สมรรถภาพ       20 คะแนน 
 หมายเหตุ 

  ๑. นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านกีฬา ท่ีเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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  2. ถ้านักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ท่ีมีเกียรติบัตร ระดับจังหวัด และใบรับรอง จะพิจารณา 
        ตามความสามารถทางทักษะกีฬาแต่ละประเภทท่ีสามารถทดสอบได้ 

  3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนด้านความสามารถพิเศษด้านกีฬา  ถือว่าส้ินสุด 
 
ความสามารถพิเศษทัศนศิลป์ (วาดภาพ) จำนวน 1 คน  

 คุณสมบัติผู้สมัคร 
  1. กำลังเรียนหรือจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ     
เทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉล่ียสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00  
  2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีสุขภาพ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทุกประเภท  
  3. นักเรียนท่ีเคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
   หลักเกณฑ์การทดสอบ 
    1. ขนาดกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15 ″ × 22 ″ ใช้สีโปสเตอร์ สีน้ำ สีอคลีลิก เลือกตามความถนัด 
   2. คณะกรรมการกำหนดหัวข้อในการวาดภาพในวันทดสอบ โดยให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดหัวข้อ
อย่างน้อย 5 หัวข้อ แล้วให้ผู้แทนเข้าทดสอบจับฉลากเพียง 1 หัวข้อ เพ่ือเป็นหัวข้อในการวาดภาพ 
    3. ห้ามนำต้นฉบับมาดูในขณะทดสอบ 
    4. ผู้เข้าทดสอบต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง  
    5. เวลาในการวาดภาพ 3 ช่ัวโมง 
      สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ  บริเวณช้ันล่าง อาคาร 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
 เกณฑ์การคัดเลือก ( 100 คะแนน ) 
  - ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบภาพ                       20       คะแนน 
  - ความคิดสร้างสรรค์                                                    20       คะแนน  
  - เทคนิคการใช้สี                                                               20       คะแนน 
  - ความสอดคล้องของภาพกับข้อท่ีกำหนด                      20       คะแนน 
  - ความประณีต ความสมบูรณ์ของงาน                            20       คะแนน 
                    คะแนน รวม                                              100      คะแนน 
  หมายเหตุ    
       1. นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพมาเอง  
      2. นำแฟ้มสะสมผลงานการวาดภาพมาประกอบการพิจารณา (การแต่งกาย: ชุดนักเรียน) 
      3. ถ้าไม่มีผู้สมัครในรายการ ทัศนศิลป์ (วาดภาพ) ทางโรงเรียนจะพิจารณาจำนวนนักเรียนให้กับสาระ
อ่ืนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ความสามารถพิเศษดนตรีสากล (ขับร้อง , วงโยธวาทิต) จำนวน 1 คน แยกตามประเภท ดังนี ้
 ประเภทที่รับสมัคร 
   1. ประเภทการขับร้องเพลงสากล (ชาย-หญิง)  
   2. ประเภทการขับร้องเพลงลูกกรุง (ชาย- หญิง)  
  3. ประเภทการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย-หญิง) 
   4. ประเภทการขับร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย-หญิง) 
  5. ประเภทวงดุริยางค์ วงโยธวาทิต 
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  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร  
  1. กำลังเรียนหรือจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ต้องมี
เกรดเฉล่ียสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00  
  2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีสุขภาพ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทุกประเภท  
  3. นักเรียนท่ีเคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 เกณฑ์การทดสอบ  (สัมภาษณ์ก่อนการทดสอบทุกประเภท) 
  1. การขับร้องเพลงสากล (ชาย-หญิง) - เพลงสากล 1 เพลง (เพลงช้าหรือเร็วก็ได้) 
  2. การขับร้องเพลงลูกกรุง (ชาย- หญิง) - เพลงลูกกรุง 1 เพลง (เพลงช้าหรือเร็วก็ได้) 
  3. การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย-หญิง) - เพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง (เพลงช้าหรือเร็วก็ได้) 
  4. ประเภทการขับร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย-หญิง) - เพลงลูกทุ่ง 1 เพลง (เพลงช้าหรือเร็วก็ได้) 
  5. ประเภทเคร่ืองเป่า กลองและอุปกรณ์วงโยทวาทิตทุกชนิด 
 สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ  
  ห้องดนตรีสากล  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
 เกณฑ์การคัดเลือก ( 100 คะแนน )  
  จังหวะทำนอง             20     คะแนน  
  เทคนิคการขับร้อง           30     คะแนน 
  อักขระและน้ำเสียง ความถูกต้อง                          30       คะแนน  
  บุคลิกภาพ                                                    20       คะแนน  
                    คะแนน รวม                                             100       คะแนน  
  หมายเหตุ  
         - ถ้าไม่มีผู้สมัครในรายการ ดนตรีสากล (ขับร้อง, วงโยธวาทิต) ทางโรงเรียนจะพิจารณาจำนวนนักเรียน
ให้กับสาระอ่ืนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
  ความสามารถพิเศษดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน จำนวน 1 คน  

ประเภทที่รับสมัคร  
   1. ดนตรีไทย ซออู้ ซอด้วง จะเข้ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ขิม ขลุ่ย ป่ีใน 
   2. ดนตรีพ้ืนบ้าน ทุกเคร่ืองมือ 

 คุณสมบัติผู้สมัคร 
  1. กำลังเรียนหรือจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  
       และต้องมีเกรดเฉล่ียสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00  
  2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีสุขภาพ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทุกประเภท  
  3. นักเรียนท่ีเคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 หลักเกณฑ์การทดสอบ 
     ไม่กำหนดเพลงในการทดสอบ 
 สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ 
  ห้องดนตรีไทย ช้ัน 1   อาคาร 1   โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
 เกณฑ์การคัดเลือก ( 100 คะแนน )  
           ทำนอง                                      20      คะแนน 
         จังหวะ                                      20      คะแนน  
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           บุคลิกภาพ                                 10 คะแนน  
          เทคนิคในการบรรเลง                     30 คะแนน  
         ความแม่นยำในการบรรเลง  20 คะแนน  
                     คะแนน รวม   100 คะแนน  
   
  หมายเหตุ 
      1. ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมเคร่ืองดนตรีไทยไว้ให้ หรือ นักเรียนนำเคร่ืองดนตรีมาเองก็ได้ 
     2. นำแฟ้มสะสมผลงานการแสดงและแข่งขันดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน มาประกอบการพิจารณา  
      (การแต่งกาย: ชุดนักเรียน) 
      3. ถ้าไม่มีผู้สมัครในรายการ ดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน ทางโรงเรียนจะพิจารณาจำนวนนักเรียนให้กับ 
       สาระอ่ืน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ความสามารถพิเศษนาฏศิลป์ไทย จำนวน 1 คน  
 คุณสมบัติผู้สมัคร 
  1. กำลังเรียนหรือจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  
                         และต้องมีเกรดเฉล่ียสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00  
  2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีสุขภาพ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทุกประเภท  
  3. นักเรียนท่ีเคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 หลักเกณฑ์การทดสอบ ตามความถนัด 1 เพลง 
   (หากรำประเภทระบำมาตรฐานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ) 
 สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ 
  ห้อง 431  อาคาร 4  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
 เกณฑ์การคัดเลือก ( 100 คะแนน )  
     ความถูกต้องของท่ารำ    30 คะแนน  
     ลีลาความสวยงาม     30  คะแนน  
     จังหวะ      20 คะแนน 
    การเช่ือมท่า                                                20  คะแนน  
                     คะแนน รวม           100 คะแนน 

  หมายเหตุ  

   1. ให้นักเรียนเตรียมเพลง และอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการทดสอบมาเอง ทางโรงเรียนจัดเตรียม 
       เฉพาะเคร่ืองเสียง  
   2. นำแฟ้มสะสมผลงานการแสดงและการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย มาประกอบการพิจารณา  
       (สอบภาคปฏิบัติ  เส้ือนักเรียน นุ่งผ้าโจงกระเบนสีแดง) 
   3. ถ้าไม่มีผู้สมัครในรายการ นาฏศิลป์ไทย ทางโรงเรียนจะพิจารณาจำนวนนักเรียนให้กับสาระอ่ืน 
       ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ความสามารถพิเศษด้านการงานอาชีพ จำนวน 3 คน  
 คุณสมบัติผู้สมัคร 
  1. กำลังเรียนหรือจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  
                         และต้องมีเกรดเฉล่ียสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00  
  2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีสุขภาพ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทุกประเภท  
  3. นักเรียนท่ีเคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 หลักเกณฑ์การทดสอบ  
    1. เกียรติบัตรท่ีได้รับ (ระดับประเทศ,ระดับภาค,ระดับจังหวัด) 50 คะแนน 
       (ระดับคะแนน ระดับประเทศ 50 คะแนน, ระดับภาค 30 คะแนน, ระดับจังหวัด 20 คะแนน) 
  2. ทักษะด้านการปฏิบัติงานอาชีพ      
    - สร้างสรรค์      15  คะแนน 
    - ความสามารถ      15 คะแนน 
  3. ผลิตผล       20 คะแนน 
  หมายเหตุ 

  ๑. นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านการงานอาชีพ ท่ีเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศจะได้รับการพิจารณา 
       เป็นพิเศษ 

  2. ถ้านักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านการงานอาชีพ ท่ีมีเกียรติบัตร ระดับจังหวัด และใบรับรอง  
        จะพิจารณาตามความสามารถทางด้านการงานอาชีพแต่ละประเภทท่ีสามารถทดสอบได้ 
    3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนด้านความสามารถพิเศษด้านการงานอาชีพ   
                         ถือว่าส้ินสุด 
 สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ 
  ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ อาคารคหกรรม (อาคาร 5) 
 

ความสามารถพิเศษด้านภาษา จำนวน 3 คน  
  คุณสมบัติผู้สมัคร 
  1. กำลังเรียนหรือจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  
                         และต้องมีเกรดเฉล่ียสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00  
  2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีสุขภาพ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทุกประเภท  
  3. นักเรียนท่ีเคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  
  การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน   

    1. เกียรติบัตรท่ีได้รับ (ระดับประเทศ,ระดับภาค,ระดับจังหวัด) 50 คะแนน 
       (ระดับคะแนน ระดับประเทศ 50 คะแนน, ระดับภาค 30 คะแนน, ระดับจังหวัด 20 คะแนน) 
  2. ทักษะด้านภาษา       
    - การฟัง       10 คะแนน 
    - การพูด      15  คะแนน 
    - การอ่าน      15 คะแนน 
    - การเขียน      10 คะแนน 
                     คะแนน รวม               100 คะแนน  
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 สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ 
  ห้อง 331 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 3)   
 หมายเหตุ 

  ๑. นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านภาษา ท่ีเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศจะได้รับการพิจารณา 
       เป็นพิเศษ 

  2. ถ้านักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านภาษา ท่ีมีเกียรติบัตร ระดับจังหวัด และใบรับรอง  
        จะพิจารณาตามความสามารถทางด้านภาษาแต่ละภาษาท่ีสามารถทดสอบได้ 
    3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนด้านความสามารถพิเศษด้านภาษา   
                         ถือว่าส้ินสุด 
 
  หลักฐานและวิธีการรับสมัคร 
   ให้นักเรียนยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis66 เท่านั้น โดยกรอกข้อมูล
ตามความเป็นจริงและไม่ต้องแนบหลักฐานประกอบ แต่หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความจริง ให้ถือว่า
นักเรียนสละสิทธ์ิการสมัครเรียน  
  หลักฐานที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 
2. เอกสารหลักฐานแสดงความสามารถ  

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

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนบิดา มารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร) อย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีไม่ได้อาศัยอยู่
กับบิดาหรือมารดา ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองเพ่ิม (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 (ความสามารถพิเศษทุกประเภท) 
  รับสมัคร วันท่ี 11-12 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis66 เท่านั้น 
 ทดสอบความสามารถพิเศษ วันท่ี 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
  ประกาศผลการทดสอบความสามารถพิเศษ วันท่ี 16 มีนาคม 2566  
 สอบข้อเขียน วันท่ี 25 มีนาคม 2566  (เพ่ือใช้คะแนนจัดห้องเรียน) 
  ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันท่ี 29 มีนาคม 2566   
  รายงานตัวและมอบตัว วันท่ี 2 เมษายน 2566 
หมายเหตุ 
  1. นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก ต้องเข้ารับการสอบข้อเขียน เพ่ือใช้คะแนนในการจัดห้องเรียน 
  2. นักเรียนท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับสิทธ์ิในการพิจารณาร่วมกับนักเรียนปกติ                                 
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ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
  รับนักเรียนจำนวน 14 คน โดยมีข้อกำหนดดังนี้ 

1. การรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พิจารณาจากข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้ 

 1.1 นักเรียนท่ีอยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคท่ีดินเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
 1.2 นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
 1.3 เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ท่ีต้องการได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ  
 1.4 นักเรียนท่ีเป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน            

ในปัจจุบันโดยให้คำจำกัดความไว้ ดังนี้ 
   - บุตร หมายถึง บุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมท่ีได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
2. คุณสมบัติของนักเรียนท่ีบุคคลเสนอตามข้อ 1.1, 1.2, 1.3 พิจารณา ดังนี้ 
 2.1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 5 ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป 
 2.2 ต้องมีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข ยาเสพติดทุกประเภท 
3. นักเรียนท่ีถูกเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ ต้องผ่านขั้นตอน

การสมัคร และเข้าสอบตามประกาศของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  
4. การพิจารณา ดังนี้ 
 4.1 บุคคลตามข้อ 1.1 - 1.4 ท่ีประสงค์จะเสนอช่ือนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ ให้ขอรับแบบฟอร์ม

แจ้งความจำนงและส่งใบแจ้งความจำนง ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ตั้งแต่วันท่ี 11 – 15 
มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

 4.2 บุคคลตามข้อ 1.1-1.4 ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ และให้แนบเอกสารหลักฐาน                   
ต่างๆ พร้อมกับแบบฟอร์มแจ้งความจำนง  

 4.3 คณะกรรมการรับนักเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนดีบุก
พังงาวิทยายน จะพิจารณาจากบุคคลในข้อ 1.1-1.4 ซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ 3 

5. คณะกรรมการรับนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และ โรงเรียนดีบุก
พังงาวิทยายน ไม่รับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีเงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียน 

6. บุคคล ตามข้อ 1.1 - 1.4 จะใช้สิทธ์ิเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 ได้เพียง  
1 สิทธ์ิ เท่านั้น 

7. การพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

การจัดห้องเรียน 
 การจัดห้องเรียนในระดับช้ัน ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ใช้วิธีคละนักเรียน โดยใช้คะแนนสอบเรียงตามลำดับ 
แล้วกำหนดหมายเลขห้องตามลำดับ 4 – 10 และ 10 – 4 สลับไปจนกว่าจะครบตามจำนวนท่ีกำหนด(สลับฟันปลา) 
  ส่วนการจัดแผนการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ไม่มีการจัดแผนการเรียน ทางโรงเรียนพิจารณาจะจัด 
ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แยกเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 120 คน และแผนการเรียนท่ัวไป 160 คน ใช้
ผลการเรียนเฉล่ียรวม ผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  โดยนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ต้องไม่มีผลการเรียน 0, ร, มส หรือ มผ  และนำไป
จัดห้อง 4 - 6 สำหรับนักเรียนท่ีเหลือจัดห้อง 7 – 10 แบบคละตามคะแนน  
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การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
จำนวนที่รับ จำนวน 280 คน แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
      1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม (โควตา)   224 คน 
      2) นักเรียนท่ัวไป       56 คน  
         จำนวนนักเรียนท้ังสองประเภท สามารถนำมาเกล่ียกันได้  
แผนการเรียน 5 แผนการเรยีน ดังนี้ 

1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จำนวน  3 ห้อง   
2) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์  จำนวน  1 ห้อง 
3) แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป   จำนวน  2 ห้อง  
4) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน   จำนวน  1 ห้อง  
 

1. ประเภท นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) 
รับจำนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนห้องเรียนท่ัวไปท้ังหมด   
 

คุณสมบัติ 
  1. เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565 
  2. ต้องไม่มีผลการเรียนเป็น 0, ร, มส. หรือ มผ. ในวันท่ีสมัคร 
 3. มีความประพฤติเรียบร้อยและได้รับการรับรองความประพฤติ จากคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
วิธีการสมัครและหลักฐานการสมัคร 

  ยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis66 โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ เพิ่มเติม  

 หลักฐานที่ใช้ในวันสอบข้อเขียน 
    1. บัตรประจำตัวประชาชน  
 หลักฐานที่ใช้ในวันรายงานตัวและมอบตัว 

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร) อย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีไม่ได้พักอาศัย
อยู่กับบิดาหรือมารดา เพ่ิมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ฉบับถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 ฉบับ 

2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว (3 ซ.ม. x 4 ซ.ม.) 

จำนวน 2 รูป 

กำหนดวันและเวลาการรับสมัคร 
รับสมัคร ระหว่างวันท่ี 6 – 15 กุมภาพันธ์ 2566  ผ่านทางระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis66 

 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี  6 มีนาคม 2566 
  สอบแยกแผนการเรียน วันท่ี 26 มีนาคม 2566  
  ประกาศผล วันท่ี 30 มีนาคม 2566 
 รายงานตัวและมอบตัว วันท่ี 2 เมษายน 2566 
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การคัดเลือกและตัดสินผล 
  1. ผ่านคณะกรรมการพิจารณานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม (โควตา) โดยพิจารณาจากผลการเรียน และ 
ความประพฤติจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน  
  2. ผลการคัดเลือกจะแจ้งผลผ่านกับไม่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น ส่วนการจัดแผนการเรียนต้องใช้ผลการสอบ
ข้อเขียนคัดเลือกอีกคร้ัง นักเรียนที่ไม่เข้าสอบข้อเขียน ให้ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการสมัครประเภทนี้ 
 
2. ประเภท นักเรียนทั่วไป  
  รับสมัครนักเรียนเดิมท่ีขาดคุณสมบัติหรือไม่ประสงค์สมัครประเภทนักเรียนเดิม(โควตา) และนักเรียนท่ัวไปจาก
โรงเรียนอ่ืนๆ จำนวน 56 คน  
คุณสมบัติ  

1. จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3         
ปีการศึกษา 2565 จากโรงเรียนท่ัวประเทศ 

2. เป็นโสด 
 3. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
หลักฐานและวิธีการรับสมัคร 
  ให้นักเรียนยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis66 เท่านั้น โดยกรอกตามความเป็น
จริงและไม่ต้องแนบหลักฐานประกอบ หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความจริง ให้ถือว่านักเรียนสละสิทธ์ิ
การสมัครเรียน 
  ทั้งนี้ให้นำหลักฐานต่อไปนี้มาในวันสอบ 
    1. บัตรประจำตัวประชาชน 
    2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ  
       พร้อมรับรองสำเนา เขียนห้องและเลขท่ีนั่งสอบ 
  3. ชำระค่าดำเนินการจัดสอบจำนวน 100 บาท 
 หลักฐานที่ใช้ในวันมอบตัว 

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา  (ฉบับถ่ายเอกสาร) อย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีไม่ได้อาศัย 
อยู่กับบิดาหรือมารดา ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองเพ่ิม (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 ถ่ายไว้ไม่

เกิน 6 เดือน  
 

กำหนดวันและเวลาการรับสมัคร  
 รับสมัคร วันท่ี 11 – 15 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis66 เท่านั้น 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 20 มีนาคม 2566 
 สอบคัดเลือก วันท่ี 26 มีนาคม 2566 
 ประกาศผล วันท่ี 30 มีนาคม 2566 
 รายงานตัวและมอบตัว วันท่ี 2 เมษายน 2566 
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การตัดสินผลและจัดแผนการเรียน 

การตัดสินผลการสอบคัดเลือก นำคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางด้านวิชาการของโรงเรียนตามแนว
การเรียน ร้อยละ 100 แล้วพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุด และลำดับการเลือกแผนการเรียนของนักเรียน โดยมีสัดส่วน
คะแนนตามแผนการเรียนดังนี ้ 

 

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

  กรณีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาคะแนนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
และภาษาไทย ตามลำดับ 
 
แผนการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 

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

 กรณีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาคะแนนวิชา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาไทย ตามลำดับ 
 
แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป 

 วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย  
   กรณีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาคะแนนวิชา สังคมศึกษา ภาษาไทย  อังกฤษ คณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์ ตามลำดับ 
 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน 

- วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 50   
- วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย ร้อยละ 50 

  กรณีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาคะแนนวิชา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาไทย ตามลำดับ 
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ตารางสอบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางสอบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
  
 
   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

      ประกาศ ณ วันท่ี  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 
       
            (นางสาวอรสา เสรีวงษ์) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
 
  

วัน เดือน ปี เวลา นาที วิชา 
 

ม. 1 
25 มีนาคม 2566 

09.00 – 10.30 น. 
 
 

10.40 – 12.10 น. 

90 
 
 

90 

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  

 
ภาษาไทย 
สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

วัน เดือน ปี เวลา นาที วิชา 

 
ม. 4 

26 มีนาคม 2566 

09.00 – 10.30 น. 
 
 

10.40 – 12.10 น. 

90 
 
 

90 

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  

 
ภาษาไทย 
สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 


