
เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียน SMA+ : SCIENCE MATHEMATIC APPLIED ABILITIES  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนเพ่ิมพูนศกัยภาพนกัเรียนดา้น สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจดัการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 
4 สหวิทยาการ ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเนน้การน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหา
ในชีวิตจริง รวมทั้งการพฒันากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน 
 

เง่ือนไขและคุณสมบัตินักเรียน 
1. เป็นผูป้ระพฤติดี มีวินยัและมีความรับผิดชอบสูง  
2. เป็นผูท้ี่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป   
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร์ และ วิทยศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป   
4. หากมีผลงานการประกวด/แข่งขนั ชนะเลิศ ดา้นวิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ ในระดบัจงัหวดั หรือ ผ่าน

การสอบการคดัเลือกห้องเรียนอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนชั้นน าทางวิทยาศาสตร์ ทาง
โรงเรียนจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

จ านวนที่เปิดรับ  ทั้งหมด 120 คน  แบ่งเป็น 3 ห้องเรียน ห้องเรียนชาย 40 คน และ ห้องเรียนหญิง 80 คน  
 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 

- เปิดรับสมคัรนกัเรียน    วนัที่ 1 – 10 กุมภาพนัธ์ 2565    
- ประกาศรายช่ือผูส้มคัรและผงัห้องสอบ    วนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2565  
- สอบคดัเลือก     วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2565   
- ประกาศผลสอบ     วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2565 
- รายงานตวันกัเรียนใหม่     วนัที่ 26 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียน SME II : SMART ENGLISH JUNIOR  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ สร้างแรงบนัดาลใจในการส่ือสารและเห็น
ความส าคญัของภาษาสากล จนสู่กระบวนน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั เพื่อยกระดบัความรู้ ความสามารถ ในการ
ส่ือสารต่อไป 
 

เง่ือนไขและคุณสมบัตินักเรียน 
1. เป็นผูป้ระพฤติดี มีวินยัและมีความรับผิดชอบสูง  
2. เป็นผูท้ี่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดบัชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป   
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาต่างประเทศ ( ภาษาองักฤษ )  ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป   
4. หากสามารถส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

จ านวนที่เปิดรับ  ทั้งหมด 80 คน  แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน ห้องเรียนชาย 40 คน และ ห้องเรียนหญิง 40 คน  
 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 

- เปิดรับสมคัรนกัเรียน    วนัที่ 1 – 10 กุมภาพนัธ์ 2565    
- ประกาศรายช่ือผูส้มคัรและผงัห้องสอบ    วนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2565  
- สอบคดัเลือก     วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2565   
- ประกาศผลสอบ     วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2565 
- รายงานตวันกัเรียนใหม่     วนัที่ 26 มีนาคม 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียน  SMC  :  SMART INNOVATION CREATOR  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนที่พฒันาและยกระดบัทกัษะทางคอมพวิเตอร์ จนน าองคค์วามรู้ไปประยกุตใ์ช ้ มีความคิด
สร้างสรรค์ รับมือกบัอุปสรรคในการผลิตผลงาน พฒันาเป็นนวตักรรม จนกลายเป็นนวตักรรุ่นใหม่ ทีต่อบโจทย์
กบัการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 

เง่ือนไขและคุณสมบัตินักเรียน 
1. เป็นผูป้ระพฤติดี สมาธิดี มีวินยัและมีความรับผิดชอบสูง  
2. เป็นผูท้ี่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป   
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร์ และ วิทยศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป   
4. ไม่ติดเกมส์ แต่ชอบคน้ควา้ความรู้ใหม่ๆทางดา้นเทคโนโลยี อยูเ่สมอ 

จ านวนที่เปิดรับ  ทั้งหมด 40 คน  แบ่งเป็น 1 ห้องเรียน ห้องเรียนชาย 40 คน เท่านั้น 
 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 

- เปิดรับสมคัรนกัเรียน    วนัที่ 1 – 10 กุมภาพนัธ์ 2565    
- ประกาศรายช่ือผูส้มคัรและผงัห้องสอบ    วนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2565  
- สอบคดัเลือก     วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2565   
- ประกาศผลสอบ     วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2565 
- รายงานตวันกัเรียนใหม่     วนัที่ 26 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียน  TSP  :  TAHFIZ SCIENCE PROGRAM  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนสร้างนกัท่องจ าอลักุรอ่าน ตามระบบการท่องจ าในรูปแบบเมาลานา ควบคู่กบัเสริมสร้าง
ความรู้ทางดา้นวิชาสามญั เพื่อตอบโจทยก์บัการศึกษาและด าเนินชีวิตในอนาคตโดยมีธรรมนูญในอิสลาม เป็น
ทางน าแห่งชีวิต ครอบครัว และสังคมมุสลิมต่อไป 
 

เง่ือนไขและคุณสมบัตินักเรียน 
1. เป็นผูป้ระพฤติดี สมาธิดี มีวินยัและมีความรับผิดชอบสูง  
2. เป็นผูท้ี่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป   
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร์ และ วิทยศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป   
4. หากมีความช านาญในทกัษะการอ่านและทอ่งจ าคมัภีร์อลักุรอา่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

จ านวนที่เปิดรับ  ทั้งหมด 50 คน  แบ่งเป็น 1 ห้องเรียน ห้องเรียนชาย 50 คน เท่านั้น 
 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 

- เปิดรับสมคัรนกัเรียน    วนัที่ 1 – 10 กุมภาพนัธ์ 2565    
- ประกาศรายช่ือผูส้มคัรและผงัห้องสอบ    วนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2565  
- สอบคดัเลือก     วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2565   
- ประกาศผลสอบ     วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2565 
- รายงานตวันกัเรียนใหม่     วนัที่ 26 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียน SMP : SCIENCE - MATHEMATIC POTENTIAL PROGRAM 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
 ห้องเรียนที่ยกระดบัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทกัษะชีวิต เพื่อสร้างนกัคิด นกัพฒันา 
นกัวิทยาศาสตร์ สู่สังคมชายแดนใต ้โดยมุ่งเนน้การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Base Learning ใน
การตอบโจทยก์ารศึกษาในยคุศตวรรษที่ 21 
 

เง่ือนไขและคุณสมบัตินักเรียน 
1. เป็นผูป้ระพฤติดี มีวินยัและมีความรับผิดชอบสูง 
2. เป็นผูท้ี่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป   
3. ไม่เคยซ ้าชั้นศาสนา 
4. หากเป็นผูท้ี่เคยติดค่ายโอลิมปิกวิชาการหรือผ่านการสอบคดัเลือกจากห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
จ านวนที่เปิดรับ  ทั้งหมด 80 คน  แบ่งเป็น2 ห้องเรียน ห้องเรียนชาย 40 คน และ ห้องเรียนหญิง 40 คน  
 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 

- เปิดรับสมคัรนกัเรียน  วนัที่ 8 – 24 มกราคม 2565 
- สอบคดัเลือก   วนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2565 
- ประกาศผลสอบ   วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 
- รายงานตวันกัเรียนใหม่   วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2565 
- ปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่  วนัที่ 20 มีนาคม 2565 

 

หมายเหตุ       กรุณาติดตามและด าเนินการผ่านช่องทาง www.tvm.ac.th เท่านั้น  
         หรือ https://forms.gle/BpHSbv5pnuXTKEdF6 

 

 

 

 
 
 
 



 
เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียน SMART ENGLISH  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
 ห้องเรียนที่ยกระดบัทกัษะการศึกษาและการส่ือสารภาษาองักฤษ และ เพ่ิมเติมการเรียนภาษาจีน ซ่ึงเป็น
ภาษาทีต่อ้งจบัตามองเพ่ิมความไดเ้ปรียบในการประกอบอาชีพธุรกิจในอนาคต เนน้การจดัการเรียนให้มีความ
หลากหลาย เพื่อรองรับการศึกษาในระดบัสากลต่อไป 
 

เง่ือนไขและคุณสมบัตินักเรียน 
1. เป็นผูป้ระพฤติดี มีวินยัและมีความรับผิดชอบสูง 
2. เป็นผูท้ี่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาต่างประเทศ ( ภาษาองักฤษ )  ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป   
4. หากสามารถส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
จ านวนที่เปิดรับ  ทั้งหมด 80 คน  แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน ห้องเรียนชาย 40 คน และ ห้องเรียนหญิง 40 คน  

 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 

- เปิดรับสมคัรนกัเรียน    วนัที่ 1 – 10 กุมภาพนัธ์ 2565    
- ประกาศรายช่ือผูส้มคัรและผงัห้องสอบ    วนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2565  
- สอบคดัเลือก     วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2565   
- ประกาศผลสอบ     วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2565 
- รายงานตวันกัเรียนใหม่     วนัที่ 26 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปโครงการห้องเรียนพิเศษในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนธรรมวทิยามูลนธิ ิ
 



ห้องเรียนพิเศษ จ านวนที่รับ ห้องเรียนชาย ห้องเรียนหญิง 
SMA+              ม.1 120 คน 1 ห้องเรียน 2 ห้องเรียน 
SME II             ม.1 80 คน 1 ห้องเรียน 1 ห้องเรียน 
SMC                ม.1 40 คน 1 ห้องเรียน - 
Tahfiz Science ม.1 50 คน 1 ห้องเรียน - 
SMP                ม.4 80 คน 1 ห้องเรียน 1 ห้องเรียน 
SMART ENGLISH ม.4 80 คน 1 ห้องเรียน 1 ห้องเรียน 

 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน SMA+ / SME II / SMC / Tahfiz Science / SMART ENGLISH                             

- เปิดรับสมคัรนกัเรียน    วนัที่ 1 – 10 กุมภาพนัธ์ 2565    
- ประกาศรายช่ือผูส้มคัรและผงัห้องสอบ    วนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2565  
- สอบคดัเลือก     วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2565   
- ประกาศผลสอบ     วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2565 
- รายงานตวันกัเรียนใหม่     วนัที่ 26 มีนาคม 2565 

 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน  SMP  

- เปิดรับสมคัรนกัเรียน    วนัที่ 8 – 24 มกราคม 2565 
- ประกาศรายช่ือผูส้มคัรและผงัห้องสอบ    วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2565  
- สอบคดัเลือก     วนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2565 
- ประกาศผลสอบ     วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 
- รายงานตวันกัเรียนใหม่     วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2565 
- ปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่    วนัที่ 20 มีนาคม 2565 

 
หมายเหตุ       กรุณาติดตามและด าเนินการผ่านช่องทาง www.tvm.ac.th เท่านั้น 
 
 
 

 


