
 
 

ประกาศ 
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

 
เรื่อง      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนกรณี

สมัครกลางคัน และ ข้อควรปฏิบัติส าหรับการรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563   
 
 ตามที่โรงเรียนได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ 2563 ในวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และได้
ก าหนดวิธีใหม่ โดยคัดเลือกนักเรียนโดยใช้เกณฑ์คะแนน O-NET และ ผลการเรียนเฉลี่ยนั้น 
 บัดนี้ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อตามท่ีแนบ
ท้ายประกาศนี้ จึงขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ปฏิบัติตนตามข้อควรปฏิบัติส าหรับการรายงานตัวนักเรียน
ใหม่ ในวันที่ 6 – 11 มิถุนายน 2563 บริเวณห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ดังนี้ 
 

1. ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน 
2. รักษาระยะห่างตามสถานที่รายงานตัวก าหนดไว้ 
3. กรุณาเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายส าหรับการรายงานตัวให้ครบถ้วน  
- ใบมอบตัวนักเรียนใหม่ (รับที่จุดรับเอกสาร ในวันรายงานตัว) 
- ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1    ฉบับจริง และ ฉบับส าเนา 1 ชุด 
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน   ของนักเรียน และ ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด 
- ส าเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน และ ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด 
- ใบแสดงผลการเรียนวิชาศาสนา ( ถ้ามี )  
- ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา / ค่าบ ารุงสถานศึกษา 

ห้องเรียนทั่วไป / วิทย์ – คณิตฯ  ภาคเรียนละ   500 บาท 
ห้องเรียน SMA ,SME ,Smart-Eng ,Smart-Art  ภาคเรียนละ 1,500 บาท  
ห้องเรียน SMC ,SMP ,Tahfiz Science  ภาคเรียนละ 2,500 บาท  
    

4. หลีกเลี่ยงการน าเด็กเล็กหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณโรงเรียนในช่วงการรายงานตัวนักเรียนใหม่ 
5. ในวันรายงานตัวดังกล่าว จะมีการทดสอบความรู้วิชาศาสนา เพื่อก าหนดชั้นศาสนา จึงขอความ

ร่วมมือและอนุญาตให้นักเรียนเท่านั้นที่เข้าทดสอบ ในห้องเรียนชั้น 2 อาคาร 8 ที่เตรียมไว้ 
 

6. ตารางเวลาก าหนดการรายงานตัว มีดังนี้ 
 

ชั้นเรียน วัน/เดือน/ปี เวลา 
ม.1/1 6 มิถุนายน 2563 08.00 – 09.30 น. 
ม.1/2 6 มิถุนายน 2563 09.00 – 10.30 น. 
ม.1/3 6 มิถุนายน 2563 10.00 – 11.30 น. 
ม.1/4 6 มิถุนายน 2563 11.00 – 12.30 น. 



ชั้นเรียน วัน/เดือน/ปี เวลา 
ม.1/5 6 มิถุนายน 2563 12.00 – 13.30 น. 
ม.1/6 6 มิถุนายน 2563 13.00 – 14.30 น. 
ม.1/7 6 มิถุนายน 2563 14.00 – 15.30 น. 
ม.1/8 6 มิถุนายน 2563 15.00 – 16.30 น. 
ม.1/9 7 มิถุนายน 2563 08.00 – 09.30 น. 
ม.1/10 7 มิถุนายน 2563 09.00 – 10.30 น. 
ม.1/11 7 มิถุนายน 2563 10.00 – 11.30 น. 
ม.1/12 7 มิถุนายน 2563 11.00 – 12.30 น. 
ม.1/13 7 มิถุนายน 2563 12.00 – 13.30 น. 
ม.1/14 7 มิถุนายน 2563 13.00 – 14.30 น. 
ม.1/15 7 มิถุนายน 2563 14.00 – 15.30 น. 
ม.1/16 7 มิถุนายน 2563 15.00 – 16.30 น. 
ม.1/17 8 มิถุนายน 2563 08.00 – 09.30 น. 
ม.1/18 8 มิถุนายน 2563 09.00 – 10.30 น. 
ม.1/19 8 มิถุนายน 2563 10.00 – 11.30 น. 
ม.1/20 8 มิถุนายน 2563 11.00 – 12.30 น. 
ม.1/21 8 มิถุนายน 2563 12.00 – 13.30 น. 
ม.1/22 8 มิถุนายน 2563 13.00 – 14.30 น. 
ม.1/23 8 มิถุนายน 2563 14.00 – 15.30 น. 
ม.1/24 8 มิถุนายน 2563 15.00 – 16.30 น. 
ม.1/25 9 มิถุนายน 2563 08.00 – 09.30 น. 
ม.4/1 9 มิถุนายน 2563 09.00 – 10.30 น. 
ม.4/2 9 มิถุนายน 2563 10.00 – 11.30 น. 
ม.4/3 9 มิถุนายน 2563 11.00 – 12.30 น. 
ม.4/4 9 มิถุนายน 2563 12.00 – 13.30 น. 
ม.4/5 9 มิถุนายน 2563 13.00 – 14.30 น. 
ม.4/6 9 มิถุนายน 2563 14.00 – 15.30 น. 
ม.4/7 9 มิถุนายน 2563 15.00 – 16.30 น. 
ม.4/8 10 มิถุนายน 2563 08.00 – 09.30 น. 
ม.4/9 10 มิถุนายน 2563 09.00 – 10.30 น. 
ม.4/10 10 มิถุนายน 2563 10.00 – 11.30 น. 
ม.4/11 10 มิถุนายน 2563 11.00 – 12.30 น. 
ม.4/12 10 มิถุนายน 2563 12.00 – 13.30 น. 
ม.4/13 10 มิถุนายน 2563 13.00 – 14.30 น. 
ม.4/14 10 มิถุนายน 2563 14.00 – 15.30 น. 
ม.4/15 10 มิถุนายน 2563 15.00 – 16.30 น. 



 
ชั้นเรียน วัน/เดือน/ปี เวลา 
ม.4/16 11 มิถุนายน 2563 08.00 – 09.30 น. 
ม.4/17 11 มิถุนายน 2563 09.00 – 10.30 น. 
ม.4/18 11 มิถุนายน 2563 10.00 – 11.30 น. 
ม.4/19 11 มิถุนายน 2563 11.00 – 12.30 น. 
ม.4/20 11 มิถุนายน 2563 12.00 – 13.30 น. 
ม.4/21 11 มิถุนายน 2563 13.00 – 14.30 น. 
ม.4/22 11 มิถุนายน 2563 14.00 – 15.30 น. 

นักเรียนกลางคัน 11 มิถุนายน 2563 15.00 – 16.30 น. 
 

 
หมายเหตุ  
 

- ขอความร่วมมือในการตรงต่อเวลา กรณีที่นักเรียนไม่มารายงานตัวตามเวลาที่ก าหนด ทางโรงเรียนจะถือว่า
นักเรียนดังกล่าวสละสิทธิ์ หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้ทางโรงเรียนทราบ 
- กรณีท่ีนักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อส ารอง หลังจากรายงานตัวนร.
ใหม่ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ร.ร. www.tvm.ac.th 
 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 
 

 
 
ลงชื่อ 

( นายรอซี  เบ็ญสุหลง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

-  

 


