
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

------------------ 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      
ทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดย   
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่องการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประจ าวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการ
ทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยยึดประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๐๖๐     
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ดังนี้ 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 

เขตพ้ืนที่บริการมี ๖ แขวงได้แก่ แขวงหนองจอก แขวงกระทุ่มราย แขวงโคกแฝด แขวงคู้ฝั่งเหนือ 
แขวงคลองสิบ แขวงคลองสิบสอง 
 
 
 



 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง  
 ๑. นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษา        
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านโดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
  กรณีที่นักเรียนมิได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพ้ืนที่บริการให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
บันทึกเป็นเอกสารโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัย   
อยู่จริง 
 ๒. นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 นักเรียนทั่วไปหมายถึงนักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
 

๒. จ านวนนักเรียนที่รับ 
ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program : MEP) จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๓๐ คน  
ห้องเรียนทั่วไปจ านวน ๑๑ ห้องเรียน ห้องละ ๔๕ คน จ านวน ๔๙๕ คน (โดยผ่านความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและให้รับเพียงคราวเดียวครบตามจ านวน) 

๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการร้อยละ ๖๐ คิดเป็นจ านวน ๒๙๗ คน โดยวิธีสอบคัดเลือกและ

ก าหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจาก 
 ๑. คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๗๐  
 ๒. คะแนน o-net ร้อยละ ๓๐ 
 โดยค านวณคะแนนรวมจาก ๑. คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบโรงเรียน ๕ วิชาหลักคิดเป็นร้อยละ ๗๐  

๒. คะแนน o-net กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ ๓๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการลง
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีที่นักเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการสอบไม่ครบตามจ านวน ให้น าสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการจนครบจ านวนที่
ประกาศรับ 

๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) 
ให้รับนักเรียนทั่วไปร้อยละ ๔๐ คิดเป็นจ านวน ๑๙๘ คน โดยวิธีสอบคัดเลือกและก าหนดเกณฑ์

พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจาก 
 ๑. คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๗๐  
 ๒. คะแนน o-net ร้อยละ ๓๐ 

โดยค านวณคะแนนรวมจาก ๑. คะแนนสอบวิชาข้อสอบของเรียน ๕ วิชาหลักคิดเป็นคะแนนสอบ
ร้อยละ ๗๐ ๒. คะแนนo-net ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ ๓๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  



๓) การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จ านวน ๑๖ คน โดยจ านวนรวมอยู่กับนักเรียนทั่วไปทาง
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนใน
หลักเกณฑ์ดังนี้  

๑. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

๒. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
๓. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องการได้รับการสงเคราะห์ดูแล

เป็นพิเศษ 
๔. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

  การด าเนินการสอบคัดเลือก โรงเรียนจัดท าข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๕ วิชาหลักคือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษประกาศผลการคัดเลือกเรียงล าดับตามคะแนนรวม
ใน ๕ วิชาหลักโดยรวมกับคะแนน o-net โดยประกาศผลสอบโดยเรียงล าดับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันได้
ทุกคนประเภทในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป ในกรณีที่มีการรับเพ่ิมเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ จะด าเนินการเลือก
รับนักเรียนตามประกาศผลการสอบท่ีได้เรียงรายชื่อตามล าดับคะแนนสอบแข่งขันได้ของแต่ละประเภท 

๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า 

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๓) โสด 

๔. วันและเวลารับสมัคร 
 รับสมัคร  วันที่ ๒๒  -๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ              

(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) 
  สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
  ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
ผู้ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ และรับนักเรียนที่มผีลการสอบคัดเลือก 
ล าดับถัดไปมาแทนตามล าดับ 

  มอบตัว  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
 ผู้ไม่มารายงานตัวในวันมอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ 

๕. หลักฐานการรับสมัคร 
๑) ใบแจ้งความจ านง ผู้สมัครต้องแจ้งความจ านงที่  http://www.bangkok๒ .org               

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และพิมพ์ใบแจ้งความจ านง เพ่ือน าไปยื่นสมัคร ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของนักเรียน บิดา มารดา เจ้าบ้าน (ให้น าฉบับจริงไปแสดง

พร้อมกับส าเนาเอกสาร ๑ ชุด) หากหาหลักฐานบิดา มารดาไม่ได้เนื่องจากหายสาบสูญ ให้ใช้ส าเนาสูติบัตรแทน 
(ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 
 
 
 



๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน 
ที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 

๔) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
๕) ถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องมีส าเนาหลักฐานแนบมาด้วย 
 

๖. การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

ห้องเรียนปกติ 
ค่าบ ารุงการศึกษา                 ๒,๑๐๐ บาท 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน         ๒๐๐ บาท 
ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน นอกเหนือจากการให้บริการ
สาธารณสุขของรัฐ                     ๕๐ บาท 
ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้         ๔๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น                          ๒,๗๕๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา       ๒,๑๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น                ๒,๑๐๐ บาท 
 

ห้องเรียนพิเศษ (เน้นวิทยาศาสตร์) 
ค่าบ ารุงการศึกษา                 ๒,๑๐๐ บาท 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน         ๒๐๐ บาท 
ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน นอกเหนือจากการให้บริการ
สาธารณสุขของรัฐ                     ๕๐ บาท 
ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้         ๔๐๐ บาท 
ค่าห้องเรียนพิเศษ                 ๒,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น                          ๔,๗๕๐ บาท                           

ค่าบ ารุงการศึกษา        ๒,๑๐๐ บาท 
ค่าห้องเรียนพิเศษ        ๒,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น                 ๔,๑๐๐  บาท                              

 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 
ค่าบ ารุงการศึกษาและห้องเรียนพิเศษ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้                   ๔๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น                                  ๑๐,๔๐๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษาและห้องเรียนพิเศษ  ๑๐,๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น                ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
   
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑. จ านวนนักเรียนที่รับ 
ห้องเรียนทั่วไปจ านวน ๑๑ ห้องเรียน ห้องละ ๔๐ คน จ านวน ๔๔๐ คน 
๑) การรับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนเดิม 
 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้เต็ม

แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยโรงเรียนก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนดังนี้ 
๑) ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ( ม.๑ , ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑) 
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการรับรองจาก

ครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับ 
จากเกณฑ์ข้างต้นมีนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และประสงค์ที่จะ

เรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จ านวน ๓๓๐ คน 



๒) การรับนักเรียนทั่วไป  
 รับนักเรียนทั่วไป จ านวน ๑๑๐ คน จ านวน ๑๑ ห้องเรียน ห้องละ ๔๐ คน เป็นจ านวน ๔๔๐ คน ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๐  คน 
     เน้นภาษาอังกฤษ์ (IEP) 
 ๒. กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๐  คน 
         เน้นวิทยาศาสตร์ (Gifted)  
 ๓. กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จ านวน ๓ ห้องเรียน จ านวน ๑๒๐ คน 
     ๔. กลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ   จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๐  คน 
 ๕. กลุ่มการเรียนรู้อังกฤษ – สังคมศึกษา    จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๐  คน 
 ๖. กลุ่มการเรียนรู้ภาษาจีน – สังคมศึกษา    จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๐  คน 
 ๗. กลุ่มการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น – ภาษาอังกฤษ   จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๐  คน 
 ๘. กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพ      จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๐  คน 
    (การท่องเที่ยว-การโรงแรมและธุรกิจค้าปลีก)  

๙. กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)   จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๐  คน 
 
โดยวิธีสอบคัดเลือกและก าหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจาก 

 ๑. คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๗๐  
 ๒. คะแนน o-net ร้อยละ ๓๐ 

โดยค านวณคะแนนรวมจาก ๑. คะแนนสอบวิชาข้อสอบของเรียน ๕ วิชาหลักคิดเป็นคะแนนสอบ
ร้อยละ ๗๐ ๒. คะแนนo-net ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ ๓๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  

๓) การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จ านวน ๑๓ คน โดยจ านวนรวมอยู่กับนักเรียนทั่วไปทาง
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนใน
หลักเกณฑ์ดังนี้  

๑. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

๒. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
๓. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องการได้รับการสงเคราะห์ดูแล

เป็นพิเศษ 
๔. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

   การด าเนินการสอบคัดเลือก โรงเรียนจัดท าข้อสอบให้อยู่ ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเนื้อหาไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน ๕ วิชาหลักคือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาไทย 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษประกาศผลการคัดเลือกเรียงล าดับตามคะแนนรวมใน ๕ วิชาหลัก
โดยรวมกับคะแนน o-net โดยประกาศผลสอบโดยเรียงล าดับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันได้ทุกคน ในการเลือก
กลุ่มการเรียนจะเรียกนักเรียนตามตามล าดับผลการสอบ ในกรณีที่มีการรับเพ่ิมเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ จะด าเนินการเลือก
รับนักเรียนตามประกาศผลการสอบท่ีได้เรียงรายชื่อตามล าดับคะแนนสอบแข่งขัน 
 
 



๒. คุณสมบัติของนักเรียน 
๔) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า  

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 
๕) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๖) โสด 

๓. วันและเวลารับสมัคร 
 รับสมัคร  วันที่ ๒๒  -๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ              

(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) 
  สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 
  ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
 ผู้ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ และรับนักเรียนที่มผีลการสอบคัดเลือก 
ล าดับถัดไปมาแทนตามล าดับ 

  มอบตัว  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
 ผู้ไม่มารายงานตัวในวันมอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ 

๔. หลักฐานการรับสมัคร 
๑) ใบแจ้งความจ านง ผู้สมัครต้องแจ้งความจ านงที่ http://www.nj.ac.thกรอกข้อมูลให้

ครบถ้วน และพิมพ์ใบแจ้งความจ านง เพ่ือน าไปยื่นสมัคร ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของนักเรียน บิดา มารดา (ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับส าเนา

เอกสาร ๑ ชุด) หากหาหลักฐานบิดา มารดาไม่ได้เนื่องจากหายสาบสูญ ให้ใช้ส าเนาสูติบัตรแทน (ให้น าฉบับจริงมา
แสดงด้วย) 

๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน ที่
แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ใบรับรองผลการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 

๔) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ถ้ามีใบเปลี่ยน
ชื่อ นามสกุล ต้องมีส าเนาหลักฐานแนบมาด้วย 
 

๕. การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  
 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

ห้องเรียนปกติ 
ค่าบ ารุงการศึกษา          ๒,๑๐๐ บาท 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน  ๒๐๐ บาท 
ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน นอกเหนือจากการ
ให้บริการสาธารณสุขของรัฐ   ๕๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น                    ๒,๓๕๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา       ๒,๑๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น                 ๒,๑๐๐ บาท 

 
 
 



 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

ห้องเรียนพิเศษ (เน้นวิทยาศาสตร์) 
ค่าบ ารุงการศึกษา          ๒,๑๐๐ บาท 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน  ๒๐๐ บาท 
ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน นอกเหนือจากการ
ให้บริการสาธารณสุขของรัฐ   ๕๐ บาท 
ค่าห้องเรียนพิเศษ          ๒,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น                   ๔,๓๕๐ บาท                        

ค่าบ ารุงการศึกษา        ๒,๑๐๐ บาท 
ค่าห้องเรียนพิเศษ        ๒,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น                 ๔,๑๐๐ บาท                            

ห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต เน้นสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
ค่าบ ารุงการศึกษา          ๒,๑๐๐ บาท 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน  ๒๐๐ บาท 
ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน นอกเหนือจากการ
ให้บริการสาธารณสุขของรัฐ   ๕๐ บาท 
ค่าห้องเรียนพิเศษ          ๒,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น                    ๔,๓๕๐ บาท 

ค่าบ ารุงการศึกษา         ๒,๑๐๐ บาท 
ค่าห้องเรียนพิเศษ         ๒,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น                  ๔,๑๐๐ บาท 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      
(นายประภาส  พริพล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก



 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

ที ่ วิชา เวลา 
๑ คณิตศาสตร์ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ 
๒ ภาษาไทย ๑๐.๐๕ – ๑๑.๐๕ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ 

พักกลางวัน  ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐น. 
(ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน) 

๔ ภาษาอังกฤษ ๑๓.๑๐ – ๑๔.๑๐ 
๕ สังคมศึกษา ฯ ๑๔.๑๕ – ๑๕.๑๕ 

 
  



 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

ที ่ วิชา เวลา 
๑ คณิตศาสตร์ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ 
๒ ภาษาไทย ๑๐.๐๕ – ๑๑.๐๕ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ 

พักกลางวัน  ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐น. 
(ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน) 

๔ ภาษาอังกฤษ ๑๓.๑๐ – ๑๔.๑๐ 
๕ สังคมศึกษา ฯ ๑๔.๑๕ – ๑๕.๑๕ 

 
 


