
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
เร่ือง  การรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

------------------ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท าโครงการ จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English 
Program) ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นส่ือในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษได้มี
ทางเลือก ตามความถนัด จัดให้มี โรงเรียนท่ี เปิดการเรียนก ารสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ               
เป็นภาษาอังกฤษในลักษณะห้องเรียนพิเศษเพื่อแยกการรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษออกมาต่างหากจากการ  
รับนักเรียนปกติท่ัวไป เพื่อให้การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ของห้องเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ  (English Program or Mini 
English Program) ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (Mini English Program 
: MEP) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ จึงได้ก าหนดแนว
ปฏิบัติการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ ห้องเรียนพิ เศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยยึดประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ดังนี้ 

๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ไม่จ ากัดพื้นท่ี

บริการ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ในทุกเขตพื้นท่ี ท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางภาษาอังกฤษได้เต็มศักยภาพ 

๒. จ านวนนักเรียนที่รับ 
ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program : MEP) รับจ านวน ๓๐ คน ๑ ห้องเรียน ท้ังนี้เป็นตาม

แผนการเรียนรับนักเรียนท่ีก าหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน



คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยโรงเรียนท่ีเปิดรับห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English 
Program) ต้องผ่านการประเมินจากสภาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
    คุณสมบัติ 

๑) ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 

๒) มีผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และ
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  

๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๔) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
๖) โสด 

หลักฐานการรับสมัคร 
๑) ใบแ จ้งความจ าน ง ผู้สมั คร ต้องแจ้งความจ าน งท่ี  http://www.bangkok2.org               

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และพิมพ์ใบแจ้งความจ านง เพื่อน าไปยื่นสมัคร ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน ท้ังของนักเรียน บิดา มารดา (ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับ

ส าเนาเอกสาร ๑ ชุด) หากหาหลักฐานบิดา มารดาไม่ได้เนื่องจากหายสาบสูญ ให้ใช้ส าเนาสูติบัตรแทน (ให้น าฉบับ
จริงมาแสดงด้วย) 

๓) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน ท่ี
แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 

๔) หลักฐานแสดงผลการเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
๖) ถ้ามีใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล ต้องมีส าเนาหลักฐานแนบมาด้วย 

๔. ก าหนดวันและเวลา 
 - แจ้งความจ านงท่ีเว็บไซต์ http://www.bangkok2.org 
 - เปิดรับสมัคร วันท่ี ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้น    
            วันหยุดราชการ) ณ ห้องสมุดงานคอมพิวเตอร์  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
 - สอบคัดเลือก  วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
 - ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ผู้ไม่มารายงานตัว 
            ถือว่าสละสิทธิ์ 
 - มอบตัว วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ผู้ไม่มารายงานตัวในวันมอบตัว 



            ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
        

นายประภาส  พริพล 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 


