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งานรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

คำนำ 
 

        คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550 นโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และความ
ต้องการของประชาชน  ให้เกิดความเป็นธรรม  เสมอภาค ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

        งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ขอขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การจัดทำเอกสารนี้ และรวมถึง คณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินการสอบ และ
หวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนต่อไป 
 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
             
 

 
( นายบุญเลิศ  ทองชล ) 

                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
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ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจำปีการศึกษา 2564 

........................................…………….. 
เพ่ือให้เป็นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับ

นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ และการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนต่างๆ ดังต่อไปนี้  

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ประเภทและจำนวนที่รับ 

โรงเรียนบ้านตาขนุวิทยา กำหนดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
1.) ประเภทนักเรียนทั่วไปสอบคัดเลือก      รับจำนวน 200 คน 
2.) ประเภทนักเรียนทีมี่ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา                               รับจำนวน  40  คน 
3.) ประเภทนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ (M-Sci)     รบัจำนวน  30  คน 

๑.) คุณสมบัติของผู้สมัคร 
           1.1) ประเภทนักเรียนทั่วไปสอบคัดเลือก 

     1.1.1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
     1.1.2) เป็นผู้ทีมี่ความประพฤติเรียบร้อย  
     1.1.3) สถานะโสด 
1.2) ประเภทนักเรียนทีมี่ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
     1.2.1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
     1.2.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที ่5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 
     1.2.3) เป็นผู้ที่มคีวามสามารถพิเศษทางดา้นกฬีา 
     1.2.4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  
     1.2.5) สถานะโสด 
1.3) ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Mathematics-Science 
     1.3.1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
     1.3.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ตำ่กว่า ๓.๐๐ 
     1.3.3) มีความถนัดและสนใจเข้าเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ 
     1.3.4) เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิรยีบร้อย  
     1.3.5) สถานะโสด 
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2.) หลักฐานการสมัคร 
          2.1) ใบสมัครของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
          2.2) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา-มารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ                                       
          2.3) สำเนาใบผลการเรียน ปพ.1 หรือ ใบรับรอง  
          2.4) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

2.5) ผู้สมัครความสามารถพิเศษแนบสำเนาเกียรติบัตร/แฟ้มสะสมผลงาน เพ่ือประกอบการพิจารณา 
๓.) กำหนดการสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลรายงานตัว และมอบตัว     
         3.1) ประเภททั่วไปสอบคัดเลือก รับจำนวน 200 คน ๕ ห้องเรียน 

• รับสมัคร       วันที่ 24-๒8 เมษายน ๒๕64 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
                  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

• สอบคัดเลือก  วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน         
                 จำนวน 5 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา          

• ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.btv.ac.th และเพจเฟชบุ๊คโรงเรียน  

• มอบตัว         วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
         3.๒) ประเภทนักเรียนทีมี่ความสามารถพิเศษทางดา้นกีฬา รับจำนวน 40 คน 1 หอ้งเรียน 

• รบัสมัคร       วันที ่24-๒7 เมษายน ๒๕64 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
                  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

• สอบคัดเลือก  วันที่ ๒8 เมษายน ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ใช้วธิกีารทดสอบภาคปฏิบัติ                             
                 และการสอบสัมภาษณ ์กีฬาประเภท ฟุตบอล/กรีฑา ใช้สนามกีฬาเขื่อนรัชประภา 
   และกีฬาประเภท ฟุตซอล/มวยไทย ใช้สนามกีฬารร.บ้านตาขุนวิทยา 

• ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 30 เมษายน ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.btv.ac.th และเพจเฟชบุ๊คโรงเรียน  

• มอบตัว         วันที ่8 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
        3.๓) ประเภทนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ (Mathematics-   
              Science) รับจำนวน 30 คน 1 หอ้งเรยีน 

• รับสมัคร       วันที่ 19-23 มีนาคม ๒๕64 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
                  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ ณ หอ้งประชุมประชาร่วมใจ 

• สอบคัดเลือก  วันที่ 3 เมษายน ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน         
                 จำนวน 5 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา          

• ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 27 เมษายน ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ผ่านเว็บไซต ์www.btv.ac.th และเพจเฟชบุ๊คโรงเรียน   

• มอบตัว         วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
 

http://www.btv.ac.th/
http://www.btv.ac.th/
http://www.btv.ac.th/
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การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ประเภทและจำนวนที่รับ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กำหนดรับนักเรียนเขา้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
๑) ประเภทโควตาผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ ม.3 เดิม (รับไว้แล้ว)      รับจำนวน  45 คน 
๒) ประเภทนักเรยีนที่จบ ม.3 เดิม (รับไว้แล้ว)     รับจำนวน  80 คน 
๓) ประเภทนักเรยีนโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (CEL)  

รบัจำนวน  30 คน 
๔) ประเภทนักเรียน ม.3 จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม สอบคัดเลือก  รบัจำนวน  35 คน 

๑.) คุณสมบัติของผู้สมัคร  
           1.1) ประเภทโควตาผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ ม.3 เดิม 

     1.1.1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
     1.1.2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  
     1.1.3) สถานะโสด 
1.2) ประเภทนักเรียนที่จบ ม.3 เดิม 
     1.2.1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
     1.2.2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  
     1.2.3) สถานะโสด 
1.3) ประเภทนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ Chinese EngIish   
       Language  
     1.3.1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
     1.3.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
     1.3.3) มีความถนัดและสนใจเข้าเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ 
     1.3.4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  
     1.3.5) สถานะโสด 
1.3) ประเภทนักเรียน ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม สอบคัดเลือก 
     1.3.1) กำลงัศกึษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
     1.3.2) มีความถนัดและสนใจเข้าเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ 
     1.3.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  
     1.3.4) สถานะโสด 

2.) หลักฐานการสมัคร 
          2.1) ใบสมัครของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
          2.2) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา-มารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ                                       
          2.3) สำเนาใบผลการเรียน ปพ.1 หรือ ใบรับรอง  
          2.4) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

2.5) ผู้สมัครความสามารถพิเศษแนบสำเนาเกียรติบัตร/แฟ้มสะสมผลงาน เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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งานรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

๓.) กำหนดการสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลรายงานตัว และมอบตัว     
         3.1) ประเภทโควตาผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ ม.3 เดิม รับจำนวน 45 คน   

• รับสมัคร       วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
                  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ 

• สอบคัดเลือก  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕64 สอบคัดลือกโดยพิจารณาเห็นชอบผ่านจากคณะกรรมการ       
                 รับนักเรียนตามคำสั่งของโรงเรียน          

• ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                   ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ ผ่านเว็บไซต์ www.btv.ac.th และเพจเฟชบุ๊คโรงเรียน 

• มอบตัว         วันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
         3.๒) ประเภทนักเรียนที่จบ ม.3 เดิม รับจำนวน 80 คน 

• รับสมัคร       วันที่ 1-5 มีนาคม ๒๕64 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
                  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ 

• สอบคัดเลือก  วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.   
   โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนตามแผนการเรียนที่นักเรียนเลือกสมัคร 

• ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.btv.ac.th และเพจเฟชบุ๊คโรงเรียน  

• มอบตัว         วันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องโสตทศันศึกษา 
        3.๓) ประเภทนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Chinese EngIish    

    Language)  รบัจำนวน  30 คน 
• รับสมัคร       วันที่ 19-23 มีนาคม ๒๕64 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  

                  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ 
• สอบคัดเลือก  วันที่ 4 เมษายน ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน         

                 จำนวน 5 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา          
• ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 28 เมษายน ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  

                   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.btv.ac.th และเพจเฟชบุค๊โรงเรียน   
• มอบตัว         วันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอ้งโสตทัศนศึกษา 

 3.4) ประเภทนักเรียน ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม สอบคัดเลือก รบัจำนวน 35 คน 
• รับสมัคร       วันที่ 24-๒8 เมษายน ๒๕64 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  

                  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
• สอบคัดเลือก  วันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน         

                 แผนการเรียนวิทยาศตร์และคณิตศาสตร์  (1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน) 
    วิชาที่ใช้สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย สังคมศึกษา 
    แผนการเรียนศิลป์คำนวณ (1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน) 

http://www.btv.ac.th/
http://www.btv.ac.th/
http://www.btv.ac.th/
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งานรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

      วิชาที่ใช้สอบ คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  สังคมศึกษา 
     แผนการเรยีนศลิป์ภาษา (1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน) 

     วิชาที่ใช้สอบ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา  
     แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน) 
     หมายเหตุ ผู้สมัครแผนการเรียนนี้ไม่ต้องสอบคัดเลือก 

• ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.btv.ac.th และเพจเฟชบุค๊โรงเรียน  

• มอบตัว         วันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 

 
     ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                    
 

                                           ( นายบุญเลิศ  ทองชล ) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btv.ac.th/


                                                                        

  

ปฏิทินการรับนักเรียน 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2564   

                     

ติดต่อรายละเอียดได้ทาง www.btv.ac.th 
          เบอร์โทรศัพท์ 077-397115 097-9985729, 065-4955014 

 

 

 

ชั้น ประเภท รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว จำนวนทีร่ับ 
ม.1 1. นักเรียนทั่วไปสอบคัดเลือก 2๔-2๘ เม.ย. 256๔ ๑ พ.ค. 256๔ ๕ พ.ค. 256๔ ๕ พ.ค. 256๔ ๘ พ.ค. 256๔ 200 คน 

 2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 24-27 เม.ย. 256๔ 28 เม.ย. 256๔ 30 เม.ย. 256๔ 30 เม.ย. 256๔ 8 พ.ค. 256๔ 40 คน 
 ๓. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(Mathematics-Science) 

19-23 มี.ค. 256๔ 3 เม.ย. 256๔ 25 เม.ย. 256๔ 27 เม.ย. 256๔ 1 พ.ค. 256๔ 30 คน 

 270 คน 
ม.4 1. นักเรียนเดิม ม.3 (โควตา) 15-19 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564 9 พ.ค. 2564 45 คน 

2. นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม 1-5 มี.ค. 2564 ๒ พ.ค. 256๔ ๖ พ.ค. 256๔ ๖ พ.ค. 256๔ ๙ พ.ค. 256๔ 80 คน 
3. นักเรียน ม.3 จากโรงเรียนอ่ืน 
และโรงเรียนเดิมสอบคัดเลือก   

2๔-2๘ เม.ย. 256๔ ๒ พ.ค. 256๔ ๖ พ.ค. 256๔ ๖ พ.ค. 256๔ ๙ พ.ค. 256๔ 
 

35 คน 
4. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
(Chinese EngIish Language) 

19-23 มี.ค. 256๔ 4 เม.ย. 256๔ 26 เม.ย. 256๔ 28 เม.ย. 256๔ 2 พ.ค. 256๔ 30 คน 

 190 คน 

http://www.btv.ac.th/


                                                                        

  

แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก 
นักเรียนโครงการพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Mathematics-Science ) 

และนกัเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Chinese EngIish Language) 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
 
 

แนวปฏิบัติในการรายงานตัวและมอบตัว 
นักเรียนโครงการพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Mathematics-Science ) 

และนกัเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Chinese EngIish Language) 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
 
 
 

  

1. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.30 น. บริเวณหน้าอาคารเรียน 1   
2. ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาสอบจัดห้องเรียนในวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.  

และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาสอบในวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.  
3. ให้นำอุปกรณ์การสอบ เช่น ดินสอ ปากกา และน้ำยาลบคำผิด 
4. ให้นำบัตรประจำตัวผู้สอบส่วนล่างของใบสมัคร เพื่อแสดงเป็นหลักฐานต่อคณะกรรมการคุมสอบ 
5. แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย 
6. ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ของตนเองได้ที่หน้าอาคารเรียน ๑ หรือหน้าห้องสอบ 
7. หากนักเรียนไม่มาสอบจัดห้องเรียน ทางโรงเรียนถือว่านักเรียนขาดสอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับ

จำนวน 30 คน นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-30 ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะจัดให้เรียนใน      ห้อง ม.1/7 
ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับจำนวน 30 คน นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-30 ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 
จะจัดให้เรียนในห้อง ม. 4/5 

8. โรงเรียนจะประกาศผลการสอบ ผ่านเว็บไซต์ www.btv.ac.th และเพจเฟชบุ๊คโรงเรียน ในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่1 ในวันที่ 25 เมษายน 2564 และระดับมัธยมศึกษาปีที่4 ในวันที่ 26 เมษายน 2564  

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัว ในวันที่ 27 เมษายน 2564  และมอบตัวในวันที่ 1 พฤษภาคม  
2564 พร้อมผู้ปกครองตัวจริง 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานตัว ในวันที่ 28 เมษายน 2564  และมอบตัวในวันที่ 2 พฤษภาคม 
2564 พร้อมผู้ปกครองตัวจริง  

3. นักเรียนตรวจสอบผลการสอบจัดห้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.btv.ac.th และเพจเฟชบุ๊คโรงเรียน 
4. นักเรียนมารับรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00น. ณ อาคารเรียน 1   
5. นักเรียนลงชื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนด้วยตนเองว่าจะเรียนจริงด้วยตนเอง (หากนักเรียนไม่สามารถมา

รายงานตัวด้วยตัวเอง ให้ผู้ปกครองมายืนยังแทนด้วยตนเองได้) 
6. แต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาให้เรียบร้อย 
7. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่ทางโรงเรียนกำหนด  ทางโรงเรียนถือว่านักเรียนสละสิทธิ์  
8. เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียนประกอบด้วย 

8.1  รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
8.2  ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับจริงและฉบับสำเนา 
8.3 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงและฉบับสำเนาของนักเรียน บิดา-มารดา 
8.4 เงินค่าบำรุงสถานศึกษา ครอบครัวละ 1,000 บาท 

http://www.btv.ac.th/
http://www.btv.ac.th/
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งานรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก 
นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษทางด้านกีฬา นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 

 
 
 

แนวปฏิบัติในการรายงานตัวและมอบตัว 
นกัเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษทางด้านกีฬา นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 

 
 
 
 

 

1. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.30 น. บริเวณหน้าอาคารเรียน 1  
2. ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาทดสอบภาคปฏิบัติและวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 เมษายน 2564    

 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเด่นชัด ทางด้านกีฬาประเภท ฟุตบอล ฟุตซอล กรีฑา และมวยไทย    

 โดยมีผลงานได้รับเหรียญหรือรางวัลเกียรติบัตร 
4. เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติและวิธีการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 

 

5.  ให้นำบัตรประจำตัวผู้สอบส่วนล่างของใบสมัคร เพื่อแสดงเป็นหลักฐานต่อคณะกรรมการทดสอบ 
6.  แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อยพร้อมนำชุดพละที่ใช้ในการทดสอบ 

   7.  ตรวจสอบรายชื่อของตนเองผ่านเว็บไซต์ www.btv.ac.th และเพจเฟชบุ๊คโรงเรียน  
   8.  หากนักเรียนไม่มาทดสอบทางโรงเรียนถือว่านักเรียนขาดทดสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับจำนวน 40 คน  
       นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-40 ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะจัดให้เรียนในห้อง 1/6  

9.  โรงเรียนจะประกาศผลการสอบ ผ่านเว็บไซต์ www.btv.ac.th และเพจเฟชบุ๊คโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  
     ในวันที่ 30 เมษายน 2564  

 
 
 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัว ในวันที่ 30 เมษายน 2564  และมอบตัวในวันที่ 8 พฤษภาคม    
2564  พร้อมผู้ปกครองตัวจริง 

2.   นักเรียนตรวจสอบผลการสอบจัดห้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.btv.ac.th และเพจเฟชบุ๊คโรงเรียน 
3.   นักเรียนมารับรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเรียน 1   
4.   นักเรียนลงชื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนด้วยตนเองว่าจะเรียนจริงด้วยตนเอง (หากนักเรียนไม่สามารถมา 
      รายงานตัวด้วยตัวเอง ให้ผู้ปกครองมายืนยังแทนด้วยตนเองได้) 
5.   แต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาให้เรียบร้อย 
6.   หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่ทางโรงเรียนกำหนด ทางโรงเรียนถือว่านักเรียนสละสิทธิ์  
7.   เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียนประกอบด้วยดังนี้ 

7.1 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
7.2 ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับจริงและฉบับสำเนา 

รายการประเมิน เกณฑ์ (คะแนน) 
4.1.สมรรถภาพทางร่างกาย 30 
4.2.ทดสอบทักษะด้านกีฬาท่ีสมัคร 30 
4.3. แฟ้มผลงาน/เกียรติบัตร 
       - ระดับภาค/ ระดับประเทศ 
       - ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 
       - ระดับโรงเรียน/ระดับอำเภอ 

30 

4.4.การสอบสัมภาษณ์ 10 

http://www.btv.ac.th/
http://www.btv.ac.th/
http://www.btv.ac.th/


  คูม่ือรับสมัครนักเรียน  11  
 

งานรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก 
นักเรยีนห้องเรียนทั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

 
 

แนวปฏิบัติในการรายงานตัวและมอบตัว 
นักเรยีนห้องเรียนทั่วไป นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
 
 
 

7.3 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงและฉบับสำเนาของนักเรียน บิดา-มารดา 
7.4 เงินค่าบำรุงสถานศึกษา ครอบครัวละ 1,000 บาท 

 
 
 
 

1. เข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.30 น. บริเวณหน้าอาคารเรียน 1   
2. ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาสอบจัดห้องเรียนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.  

และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาสอบในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.  
3. ให้น าอุปกรณ์การสอบ เช่น ดินสอ ปากกา และน้ ายาลบค าผิด 
4. ให้น าบัตรประจ าตัวผู้สอบส่วนล่างของใบสมัคร เพื่อแสดงเป็นหลักฐานต่อคณะกรรมการคุมสอบ 
5. แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย 
6. ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบและเลขที่นั่งสอบของตนเองได้ที่หน้าอาคารเรียน ๑ หรือหน้าห้องสอบ 

           7.   หากนักเรียนไม่มาสอบจัดห้องเรียน ทางโรงเรียนถือว่านักเรียนขาดสอบ และจะจัดห้องเรียนระดับชั้น     
                 มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนที่สอบได้ล าดับที่ ๑-๔๐ ให้อยู่ห้อง ม.๑/๕  นักเรียนที่สอบได้ล าดับที่ ๔1     
                -80 ให้อยู่ห้อง ม.๑/๔ และนักเรียนที่สอบได้ล าดับที่ ๘1-๒๐๐ จะใช้วิธีการแบ่งนักเรียนโดยการคละ    
                 สลับฟ นปลา ให้อยู่ห้อง ม.๑/๓, ม.๑/๒ และ ม.๑/๑ ตามล าดับ 

ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะพิจารณาจากจ านวนนักเรียนตามแผนการจัดชั้นเรียน หากนักเรียน
ยังไม่ครบจะจัดให้เรียนแผนการเรียนศิลป์ทั่วไปเท่านั้น  

8. โรงเรียนจะประกาศผลการสอบ  ผ่านเว็บไซต์ www.btv.ac.th และเพจ เฟชบุ๊ค โรงเรียน  ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 6 พฤษภาคม  
2564    

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่1 รายงานตวั ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และมอบตัวในวันที่ 8 พฤษภาคม  
2564 พรอ้มผู้ปกครองตัวจริง 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่4 รายงานตวั ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และมอบตัวในวันที่ 9 พฤษภาคม 
2564 พร้อมผู้ปกครองตัวจริง  

3. นักเรียนตรวจสอบผลการสอบจดัห้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.btv.ac.th และเพจเฟชบุ๊คโรงเรียน 
4. นักเรียนมารับรายงานตัว ตั้งแตเ่วลา 09.00-12.00น. ณ อาคารเรียน 1   
5. นักเรียนลงชื่อยนืยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนด้วยตนเองว่าจะเรียนจริงด้วยตนเอง (หากนักเรียนไมส่ามารถมา

รายงานตัวด้วยตัวเอง ให้ผู้ปกครองมายืนยังแทนด้วยตนเองได้) 
6. แต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวทิยาให้เรียบร้อย 
7. หากไม่มารายงานตัวตามวนั เวลา ที่ทางโรงเรียนกำหนด ทางโรงเรียนถือว่านักเรียนสละสิทธิ์  
8. เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียนประกอบด้วยดังนี ้

http://www.btv.ac.th/
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งานรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

8.1  รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
8.2  ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับจริงและฉบับสำเนา 
8.3  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงและฉบับสำเนาของนักเรียน บิดา-มารดา 
8.4  เงินค่าบำรุงสถานศึกษา ครอบครัวละ 1,000 บาท 
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งานรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2564  
วันที่ 3 เมษายน 2564 ณ อาคารเรียน 1 สนามสอบโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2564  
วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ อาคารเรียน 1 สนามสอบโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 

วัน / เดือน / ปี เวลาสอบ วิชาที่สอบ  
3 เมษายน 2564 09.00-10.00 น. คณิตศาสตร์ 

10.00-11.00 น. ภาษาไทย 
11.00-12.00 น. ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. สังคมศึกษา 
14.00-15.00 น. วิทยาศาสตร์ 

วัน / เดือน / ปี เวลาสอบ วิชาที่สอบ  
4 เมษายน 2564 09.00-10.00 น. คณิตศาสตร์ 

10.00-11.00 น. ภาษาไทย 
11.00-12.00 น. ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. สังคมศึกษา 
14.00-15.00 น. วิทยาศาสตร์ 
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งานรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประเภทห้องเรยีนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2564  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารเรียน 1 สนามสอบโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2564  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารเรียน 1 สนามสอบโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 

 

วัน / เดือน / ปี เวลาสอบ วิชาที่สอบ  
 1 พฤษภาคม 2564 09.00-10.00 น. คณิตศาสตร์ 

10.00-11.00 น. ภาษาไทย 
11.00-12.00 น. ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. สังคมศึกษา 
14.00-15.00 น. วิทยาศาสตร์ 

วัน / เดือน / ปี เวลาสอบ วิชาที่สอบ  
 2 พฤษภาคม 2564  09.00-10.00 น. คณิตศาสตร์ 

10.00-11.00 น. ภาษาไทย 
11.00-12.00 น. ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. สังคมศึกษา 
14.00-15.00 น. วิทยาศาสตร์ 
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งานรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ประเภทห้องเรยีนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์คำนวณ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2564  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารเรียน 1 สนามสอบโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ประเภทห้องเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลปภ์าษา 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2564  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารเรียน 1 สนามสอบโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

วัน / เดือน / ปี เวลาสอบ วิชาที่สอบ 
 2 พฤษภาคม 2564 09.00-10.00 น. คณิตศาสตร์ 

10.00-11.00 น. ภาษาไทย 
11.00-12.00 น. ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. สังคมศึกษา 

วัน / เดือน / ปี เวลาสอบ วิชาที่สอบ 
 2 พฤษภาคม 2564 10.00-11.00 น. ภาษาไทย 

11.00-12.00 น. ภาษาอังกฤษ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. สังคมศึกษา 


