
 
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธ ิ

การรับนักเรยีนใหม่   
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1   และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

1. โปรแกรมท่ีรับ 

   ม.1 รับจำนวน 23 ห้อง  โดย มีโปรแกรมดังนี ้

         - โปรแกรมวิชา  Tahfiz-Science  (รบัเฉพาะนกัเรียนชาย )  1 ห้อง      จำนวน 50 คน  

    คุณสมบัติ - เป็นผู้ทีม่ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดบัช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป 

     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป 

        - โปรแกรม SMA นักเรียนชาย 1 ห้อง จำนวน 40  คน   นักเรียนหญิง 2 ห้อง จำนวน 80  คน  

          คุณสมบัติ - เป็นผูท้ี่มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป 

      - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป 

        - โปรแกรม SME   นักเรียนชาย 1 ห้อง จำนวน 40  คน   นักเรียนหญงิ 1 ห้อง จำนวน 40  คน  

           คุณสมบัติ - เป็นผู้ทีม่ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ตั้งแต่ 2.75 ข้ึนไป 

     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 

         - โปรแกรม SMC   นักเรียนชาย 1 ห้อง จำนวน 40  คน    

           คุณสมบัติ - เป็นผู้ทีม่ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป 

     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป  

        - โปรแกรมทั่วไปจำนวน 16 ห้อง 

 ม.4  รับจำนวน 20 ห้อง โดย  มีโปรแกรมดงันี ้

- โปรแกรมSMP  นกัเรียนชาย 1 ห้อง จำนวน 40 คนนักเรียนหญิง 1 ห้อง จำนวน 40 คน 

            คุณสมบัติ - เป็นผู้ที่มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ตั้งแต่ 2.75 ข้ึนไป (สมัคร 8 - 24 มกราคม 2565)   

- โปรแกรมSMART-ENGLISH นักเรียนชาย 1 ห้อง จำนวน 40 คน   นักเรียนหญิง 1 ห้อง จำนวน 40 คน  

            คุณสมบัติ - เป็นผู้ที่มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ตั้งแต่ 2.75 ข้ึนไป 

      - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 

- โปรแกรมศิลป์ทั่วไป    นักเรียนชาย 1 ห้อง จำนวน 40 คน   นักเรียนหญิง 1 ห้อง จำนวน 40 คน 

- โปรแกรม วิทย์-คณิตท่ัวไป  จำนวน 14 ห้อง 

ช้ันศาสนาตั้งแต่ ช้ัน 1  อิบตีดาอีย์  ถึง  ช้ัน  3 มูตาวาซีเตาะห์  

ช้ัน 1 ซานาวีย์ เป็นต้นไป มี 2  โปรแกรมภาษาให้นักเรียนเลือกเรียน ดังนี ้

 - โปรแกรมภาษาอาหรับ AP            - โปรแกรม นซูันตาราNP 

 



2. หลักฐานการรับสมัคร 

2.1 ใบรับรองจากสถานศึกษา (ปพ.7)หรือ สมุดพก (ปพ. 6 )      2.4 ใบรบัรองวิชาศาสนา 

2.2  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ                             2.5 ค่าสมัคร 20 บาท 

2.3  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป 

 

3. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร(ยกเว้นห้องเรียนโปรแกรม SMP) 

    ห้องโครงการ SMA / SME II  / SMC / Tahfiz  Science / SMART ENGLISH 

3.1  สมัครด้วยตนเอง  วันท่ี  1 - 10  กุมภาพันธ์ 2565 

ณ ห้องวิชาการศาสนา  เวลา 08.30-16.00 น.(ยกเว้น วันศุกร์) 

3.2  ทางเว็บไซต์  ตั้งแต่วันที่ 1 - 10  กุมภาพันธ์ 2565 ( www.tvm.ac.th) 

    ห้องโปรแกรมท่ัวไป ม.1 / ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ม.4 

3.3  สมัครด้วยตนเอง  วันท่ี  1 -28  กุมภาพันธ์ 2565 

ณ ห้องวิชาการศาสนา  เวลา 08.30-16.00 น.(ยกเว้น วันศุกร์) 

3.4  ทางเว็บไซต์  ตั้งแต่วันที่ 1 - 28  กุมภาพันธ์ 2565 ( www.tvm.ac.th) 

4.  ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และ ผังห้องสอบ 

     ห้องโครงการ SMA / SME II  / SMC / Tahfiz  Science / SMART ENGLISHวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 

     ห้องโปรแกรมทั่วไป ม.1 / ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ม.4วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม2565 

4.1  บอร์ดหน้าหอ้งประชุม  อาคาร 5  และอาคาร 84.2  ทางเว็บไซตโ์รงเรียน  ( www.tvm.ac.th) 

 

5.  วันสอบคัดเลือก 

    ห้องโครงการ SMA / SME II  / SMC / Tahfiz  Science / SMART ENGLISH     วันจันทร์ที่  14 กุมภาพันธ์  2565 

    ห้องโปรแกรมทั่วไป ม.1 / ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ม.4 วันเสาร์ที่    12 มีนาคม    2565 

6.  วิธีการคัดเลือก  รับโดยสอบคัดเลือกและโควตา้นักเรยีนเก่า ม.3 

6.1  ม.1    ทุกโปรแกรม  สอบคัดเลือก  (ตามตารางสอบทีก่ำหนด) 

6.2  ม.4    ทุกโปรแกรม  สอบคัดเลือก  (ตามตารางสอบทีก่ำหนด) 

6.3 กลุ่มนักเรียนเก่า  ม.3  ที่ได้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยไมต่่ำกว่า 2.0และสอบผ่านวิชาศาสนา ไม่ต้องสอบคัดเลือก  

6.4  กลุ่มนักเรียนเก่า  ม.3  ที่ได้คะแนนผลการเรียนต่ำกว่า 2.0 หรือ ติด 0,ร ศาสนาและสามัญ  ต้องสอบคัดเลือก 

 

7. ประกาศผลสอบ  
   ห้องโครงการ SMA / SME II  / SMC / Tahfiz  Science / SMART ENGLISH   วันเสารท์ี่   19 กุมภาพันธ์ 2565 

   ห้องโปรแกรมทั่วไป ม.1/ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ม.4 วันอังคารที่ 22 มีนาคม    2565 

7.1  บอร์ดหน้าหอ้งประชุม  อาคาร 5  และอาคาร 87.2  ทางเว็บไซต์โรงเรียน  ( www.tvm.ac.th) 

http://www.tvm.ac.th/
http://www.tvm.ac.th/
http://www.tvm.ac.th/
http://www.tvm.ac.th/


 

8. รายงานตัว / มอบตัว 
   ห้องโครงการ SMA / SME II  / SMC / Tahfiz  Science / SMART ENGLISH   

   วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 

   ห้องโปรแกรมทั่วไป ม.1 / ห้องโปรแกรม วิทย์-คณิต และ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป ม.4 

   วันที่เสารท์ี่ 26  - วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 

           หมายเหตุ   นักเรียนที่สอบผา่นการคัดเลือกไมม่ารายงานตัวตามวันเวลาท่ีกำหนด  ถือว่า สละสิทธิ ์

9. หลักฐานในวันรายงานตัว  มีดังนี ้
          -  รปูถ่าย ขนาด 1 นิ้ว    2   รูป  

- ปพ.1  (ฉบับจรงิ และสำเนา  1  ฉบับ ) / ใบรบัรองการเปน็นักเรียน (ปพ.7)                    

- ใบรบัรองวิชาศาสนาฉบับจรงิและสำเนา  1 ฉบับ(กรณีจบหรือย้ายมาจากโรงเรียนสอนศาสนา)    

- สำเนาทะเบียนบ้านของนกัเรียน  บิดา  มารดา อย่างละ  1 ฉบับ 

- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน  บิดา  มารดา อย่างละ 1 ฉบับ      

- สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง  อย่างละ 1 ฉบับ( กรณีผูป้กครองมิใช่บิดา / มารดา )  

10.  ค่าใช้จา่ยสำหรับนักเรียน 
 

 
 

สำหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

โปรแกรม ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
โปรแกรม ทั่วไป    500บาท       500 บาท 
โปรแกรม  Tahfiz - Science 2,500บาท 2,500บาท 
โปรแกรม SMA 1,500บาท 1,500บาท 
โปรแกรม SME 1,500บาท 1,500บาท 
โปรแกรม SMC 2,500บาท 2,500บาท 

 
 
 

สำหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

โปรแกรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
โปรแกรม วิทย์-คณิตทั่วไป    500บาท   500 บาท 
โปรแกรม  ศิลป์ ทั่วไป   500บาท  500 บาท 
โปรแกรม  SMP 2,500บาท 2,500บาท 
โปรแกรม SMART-English 1,500บาท 1,500บาท 
ศาสนาอย่างเดียว 500   บาท 300 บาท 

 
 
 
 
 



11. ตารางสอบคัดเลือกนักเรยีน ห้องโปรแกรมท่ัวไป 
สอบวันเสาร์ท่ี  12  มีนาคม 2565 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลาสอบ ชุดที่ วิชา 

09.00 -12.00 น. 1 ชุดวิชาพื้นฐาน(100 คะแนน) 
 

ชุดวิชาพื้นฐาน มี 5 วิชา ดังนี้  

- ภาษาไทย  จำนวน 20 ข้อ  คะแนน 20 คะแนน      -  ภาษาอังกฤษ  จำนวน 20 ข้อ คะแนน 20 คะแนน 

- วิทยาศาสตร ์  จำนวน 20 ข้อ  คะแนน 20 คะแนน      -  คณิตศาสตร์   จำนวน 20 ข้อ คะแนน 20 คะแนน 

- อิสลามศึกษา  จำนวน 40 ข้อ คะแนน 20 คะแนน 

โดยแนวข้อสอบเน้นเนื้อหา ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) / ม.1 (บางส่วน) และ o-net ป.6 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลาสอบ วิทย์-คณิต  ศิลป์ทั่วไป 

09.00 -12.00 น. ชุดที่ 1 ชุดวิชาพื้นฐาน 
(100 คะแนน) 

ชุดที่ 2 ชุดวิชาพื้นฐาน 
(100 คะแนน) 

 

ชุดวิชาพื้นฐาน มี 5 วิชา ดังนี้ 

- ภาษาไทย  จำนวน 20 ข้อ  คะแนน 20 คะแนน   -  ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 ข้อ คะแนน 20 คะแนน 

- วิทยาศาสตร ์  จำนวน 20 ข้อ  คะแนน 20 คะแนน   -  คณิตศาสตร์  จำนวน 20 ข้อ คะแนน 20 คะแนน 

- อิสลามศึกษา  จำนวน 40 ข้อ คะแนน 20 คะแนน 

โดยแนวข้อสอบเน้นเนื้อหา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) / ม.4 (บางส่วน) และ o-net ม.3 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผงัห้องสอบนกัเรียนใหม่ ช้ัน ม.1 และ ม.4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
            อำคำร 9                                       อำคำร 10 
 
 
  

 
อำคำร  14 
 
 
 
 
อำคำร  12 
คอมฯ 08402 08403 08404 08405 08406 08407 คอม 

ครูสังคม 08302 08303 08304 08305 08306 08307 ครูศำสนำ 

แล๊บ ครู
ศำสนำ 

08203 08204 08205 08206 ครู แล๊บ 

ครู
ศำสนำ 

พยำบำล ห้องประชุม 3 ประชุม 2 ครูศิลปะ 

                                     อำคำร 8 
 
 
สนำมจอดรถยนต์   
                                                                                                                                                                    อำคำร    4 
 
 
 

อำคำร 5 
05301 05302 05303 05304 05305 05306 05307 05308 

ครู 05202 05203 05204 05205 ห้องสมุด 

ธุรกำร บุคลำกร ประชำ 
สัมพันธ์ 

ห้องวิชำกำร ประชุม 1 แนะแนว พยำบำล 

 

ทำงเข้ำ                    
        

 
 
 
 

ปกครอง วิทยำศำสตร์ ห้องปฎิบัติกำร แล๊บ 12501 

 ดำรำศำสตร์ 12302 12402 12502 

12102 12203 12303 12403 12503 

12103 12204 12304 12404 12504 

12104 12205 12305 12405 12505 

12105 12206 12306 12406 12506 

กำรงำนฯ/
พละ 

แล๊บ ครูศำสนำ 12407 12507 บอร์ดรำยช่ือ 

ห้องน ้ำ ห้องน ้ำ ห้องน ้ำ ห้องน ้ำ 

ภำษำต่ำงประเทศ 04201 04301 04401 

ห้องสัมมนำ1 
04202 04302 04402 

04203 04303 04403 
ห้องตฮฟิฺสไซน์ 04204 04304 04404 

ห้องสัมมนำ2 
ตฮฺฟิสไซน์ 04305 04405 
ตฮฺฟิสไซน์ 04306 04406 

อำคำรสถำนท ี
ครู 

ภำษำไทย 
แล๊บ แล๊บ 
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