ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
………………..………………………………
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ รับ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ วถึ ง และได้ รั บ การพัฒนาอย่ า งเต็ ม ตามศัก ยภาพ สอดคล้ อ งกั บ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ กฏกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ความต้องการของประชาชน และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา
๒๕๖๐ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑.๑.๑ คุณสมบัติ
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓) เป็นโสด
๑.๑.๒ หลักฐานการรับสมัคร
๑) ใบแจ้งความจานง (ผูส้ มัครต้องแจ้งความจานงที่ http://www.nj.ac.th) ตั้งแต่วันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจานง เพื่อนาไปยื่นใบสมัคร
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของนักเรียน เจ้าบ้าน บิดา มารดา (ให้นาฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับ
สาเนาเอกสาร ๑ ชุด) หากหาหลักฐานบิดา มารดาไม่ได้เนื่องจากหายสาบสูญ ให้ใช้สาเนาใบสูติบัตรแทน (ให้นาฉบับจริง
ไปแสดงด้วย)

๓) หลักฐานการจบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่
แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท
๔) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๕) ผลคะแนน O-NET
๖) ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องมีสาเนาหลักฐานแนบมาด้วย
๑.๑.๓ จานวนการรับทั้งหมด สัดส่วนการรับ และเขตพื้นที่บริการ
จานวนนักเรียนทีร่ ับทัง้ หมด ๔๗๐ คน จานวน ๑๒ ห้องเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้
๑) ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) รับจานวน ๓๐ คน (๑ ห้องเรียน)
- เปิดรับสมัคร วันที่ ๒๐–๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- สอบคัดเลือก วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐
- ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
- มอบตัว
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
๒) ห้องเรียนปกติ รับจานวน ๔๔๐ คน (๑๑ ห้องเรียน) แบ่งสัดส่วนคือ
- การสอบและคะแนน O-NET ของนักเรียนทั่วไป เท่ากับร้อยละ ๖๐ คิดเป็นจานวน
๒๖๔ คน รวมเงื่อนไขพิเศษผู้มีอุปการคุณ จานวน ๑๕ คน
- การสอบของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเท่ากับร้อยละ ๔๐ คิดเป็นจานวน ๑๗๖ คน
(นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คือต้องมีทอี่ ยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตพื้นที่บริการไม่นอ้ ย
กว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
เขตพื้นที่บริการ มี ๖ แขวง ได้แก่
แขวงหนองจอก แขวงกระทุ่มราย แขวงโคกแฝด
แขวงคู้ฝงั่ เหนือ แขวงคลองสิบ แขวงคลองสิบสอง
๑.๑.๔ กาหนดการ รายละเอียดวิธีการแจ้งความจานง รับสมัคร แล้วสอบประกาศผลและรายงานตัว
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
๒) แจ้งความจานง ผู้สมัครต้องแจ้งความจานงที่ http://www.nj.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๓) รับสมัคร วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔) สอบ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. วิชาทีส่ อบมี ๕ วิชา ได้แก่
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
๕) ประกาศผล รายงานตัว และรับฟังคาชี้แจงจากโรงเรียน เกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียน
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐- ๑๐.๓๐ น. ผู้ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
๕. มอบตัว วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐ น. เพื่อรับบัตรคิว
และดาเนินการมอบตัว ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑.๒.๑ คุณสมบัติ
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยูช่ ั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓) เป็นโสด
๑.๒.๒ หลักฐานการรับสมัคร
๑) ใบแจ้งความจานง (ผูส้ มัครต้องแจ้งความจานงที่ http://www.nj.ac.th) ตั้งแต่วันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ ของนักเรียน บิดา มารดา (ให้นาฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับสาเนา
เอกสาร ๑ ชุด) หากหาหลักฐานบิดา มารดาไม่ได้เนื่องจากหายสาบสูญ ให้ใช้สาเนา
ใบสูติบัตรแทน (ให้นาฉบับจริงไปแสดงด้วย)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑-บ) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่
แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
๔) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๕) ผลคะแนน O-NET
๖) ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องมีสาเนาหลักฐานแนบมาด้วย
๑.๒.๓ จานวนที่รับ รับนักเรียนทั่วไป ๙๔ คน จากโรงเรียนรูปแบบสหกิจ (โรงเรียนพี-่ โรงเรียนน้อง)
๒๐ คน จากผู้อุปการคุณ ๑๒ คน รวมรับนักเรียน ๑๒๖ คน แยกตามกลุ่มการเรียน ดังนี้
- กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ (๔/๑)
จานวน ๑๒ คน
- กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (๔/๓ – ๔/๕)
จานวน ๘ คน
- กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (๔/๖)
จานวน ๒๖ คน
- กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา (๔/๗)
จานวน ๕ คน
- กลุ่มการเรียนภาษาจีน – สังคมศึกษา (๔/๘)
จานวน ๑๓ คน
- กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น (๔/๙)
จานวน ๓๐ คน
- กลุ่มการเรียนธุรกิจ-ค้าปลีก,การท่องเที่ยวและการโรงแรม (๔/๑๐)
จานวน ๑๖ คน
- กลุ่มการเรียนอุตสาหกรรม (๔/๑๑)
จานวน ๑๖ คน
รวม ๑๒๖ คน
๑.๒.๓ แจ้งความจานง (ผู้สมัครต้องแจ้งความจานงที่ http://www.nj.ac.th) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๑.๒.๔ รับสมัคร วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๑.๒.๕ สอบคัดเลือก วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. วิชาทีส่ อบมี ๕ วิชา
ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
๑.๒.๖ ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. รายงานตัว
เลื อ กกลุ่ ม การโดยเรี ย งตามล าดั บ จากผลการสอบ โดยนั ก เรี ย นที่ จ ะเลื อ กกลุ่ ม การเรี ย น
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ และกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ต้องมีผลการสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ฟังคาชี้แจงจาก
โรงเรียน เกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียน ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

๑.๒.๗ มอบตัว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐ น. เพื่อรับบัตรคิว
และดาเนินการมอบตัว ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประภาส พริพล)
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

วิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
พักกลางวัน
อังกฤษ
สังคมศึกษา ฯ

เวลา
๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

วิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
พักกลางวัน
อังกฤษ
สังคมศึกษา ฯ

เวลา
๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐

