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ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

------------------ 
สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุก

เขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓           
และข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน          
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) อันส่งผลกระทบต่อกระบวนการรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การจับฉลาก 
การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวที่ได้ก าหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต ๒ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การเปิด
เรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึ กษาธิการ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓               
ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้ งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ ในสังกัดและในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่  
๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒              
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนี้  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 

เขตพ้ืนที่บริการมี ๖ แขวงได้แก่ แขวงหนองจอก แขวงกระทุ่มราย แขวงโคกแฝด แขวงคู้ฝั่งเหนือ 
แขวงคลองสิบ แขวงคลองสิบสอง 
 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง  
 ๑. นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึง   
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษา        
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านโดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
  กรณีที่นักเรียนมิได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพ้ืนที่บริการให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
บันทึกเป็นเอกสารโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัย   
อยู่จริง 

/๒. นักเรียน… 



๒ 

 
 ๒. นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 นักเรียนทั่วไป หมายถึงนักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 

๒. จ านวนนักเรียนที่รับ 
ห้องเรียนทั่วไปจ านวน ๑๑ ห้องเรียน ห้องละ ๔๕ คน จ านวน ๔๙๕ คน (โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

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
องค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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. คะแนนสอบวิชาข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลักคิดเป็นคะแนน
สอบร้อยละ ๗๐ ๒. คะแนน o-net ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ ๓๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  

๓) การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จ านวน ๑๕ คน โดยจ านวนรวมอยู่กับนักเรียนทั่วไปทาง
คณะกรรมการรับนักเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนในหลักเกณฑ์ดังนี้  

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

๒. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
 

/๓.นักเรียนที่เป็นบุตร… 



๓ 

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 ในกรณีท่ีมีการรับเพ่ิมเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ จะด าเนินการเลือก
รับนักเรียนตามประกาศผลการสอบท่ีได้เรียงรายชื่อตามล าดับคะแนนสอบแข่งขันได้ของแต่ละประเภท 

๓. คุณสมบตัิของนักเรียน 
๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า 

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๓) โสด 

๔. วันและเวลารับสมัคร 
 รับสมัคร  วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓   สมัครผ่านระบบออนไลน์ www.bangkok2.org             

  สอบคัดเลือก วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  ประกาศผล วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียน 

รายงานตัว  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
  เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  รับรายงานตัว 
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  แจกเอกสาร และชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการมอบตัว   

ผู้ไม่มารายงานตัวภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์ และรับนักเรียนที่มี
ผลการสอบคัดเลือกล าดับถัดไปมาแทนตามล าดับ 

  มอบตัว  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
  เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  รับรายงานตัว แจกบัตรคิว 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การมอบตัว  
                                  และจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา 
ผู้ไม่มามอบตัวภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์ 

๕. หลักฐานการรับสมัคร 
๑) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  
๒) ผลการสอบ o-net 
๓) รูปถ่าย (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 

 
 
 

/๖.การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา… 
 



๔ 

๖. การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 

ห้องเรียนปกติ 
ค่าบ ารุงการศึกษา                 ๒,๑๐๐ บาท 
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน         ๒๐๐ บาท 
ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน นอกเหนือจากการให้บริการ
สาธารณสุขของรัฐ                     ๕๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น                          ๒,๓๕๐ 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 
ค่าห้องเรียนพิเศษ                 ๒,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น                          ๔,๓๕๐ บาท                           

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

 

 
   

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

๑. จ านวนนักเรียนที่รับ 
ห้องเรียนทั่วไปจ านวน ๑๑ ห้องเรียน ห้องละ ๔๕ คน จ านวน ๔๙๕ คน 
๑) การรับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนเดิม 
 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้เต็ม

แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยโรงเรียนก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนดังนี้ 
๑) ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ( ม.๑ , ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒) 
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการรับรองจาก

ครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับ 
จากเกณฑ์ข้างต้นมีนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และประสงค์ที่จะ

เรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จ านวน ๒๖๖ คน 
 
 
 
 
 
 

/๒.การรับนักเรียนทั่วไป… 



๕ 

๒) การรับนักเรียนทั่วไป  
 รับนักเรียนทั่วไป จ านวน ๒๒๙ คน จ านวน ๑๑ ห้องเรียน ห้องละ ๔๕ คน เป็นจ านวน ๔๙๕ คน ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๕  คน 
     เน้นภาษาอังกฤษ (IEP) 
 ๒. กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๕  คน 
         เน้นวิทยาศาสตร์ (Gifted)  
 ๓. กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จ านวน ๓ ห้องเรียน จ านวน ๑๓๕ คน 
     ๔. กลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ   จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๕  คน 
 ๕. กลุ่มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา   จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๕  คน 
 ๖. กลุ่มการเรียนรู้ภาษาจีน – สังคมศึกษา    จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๕  คน 
 ๗. กลุ่มการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น – ภาษาอังกฤษ   จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๕  คน 
 ๘. กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพ      จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๕  คน 
    (การท่องเที่ยว-การโรงแรมและธุรกิจค้าปลีก)  

๙. กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)   จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน  ๔๕  คน 
โดยวิธีสอบคัดเลือกและก าหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจาก 

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

โดยค านวณคะแนนรวมจาก ๑. คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลักคิดเป็นคะแนน
สอบร้อยละ ๗๐  ๒. คะแนน o-net ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ ๓๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  

๓. การเลือกแผนการเรียนจะเรียงตามล าดับผลการสอบคัดเลือก โดยให้นักเรียนเลือกแผนการ
เรียนตามความสมัครใจ 

๓) การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จ านวน ๒๐ คน โดยจ านวนรวมอยู่กับนักเรียนทั่วไปทาง
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนใน
หลักเกณฑ์ดังนี้  

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

๒. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
๓. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องการได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
๔. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

   การด าเนินการสอบคัดเลือก โรงเรียนจัดท าข้อสอบให้อยู่ ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเนื้อหาไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน ๕ วิชาหลักคือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ประกาศผลการคัดเลือกเรียงล าดับตามคะแนนรวมใน ๕ วิชาหลัก
โดยรวมกับคะแนน o-net ประกาศผลสอบโดยเรียงล าดับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันได้ทุกคน ในการเลือกกลุ่ม 

/การเรียน… 



๖ 

การเรียนจะเรียกนักเรียนตามตามล าดับผลการสอบ ในกรณีที่มีการรับเพ่ิมเติมไม่ว่ากรณใีด ๆ จะด าเนินการเลือก 
รับนักเรียนตามประกาศผลการสอบท่ีได้เรียงรายชื่อตามล าดับคะแนนสอบแข่งขัน 

๒. คุณสมบัติของนักเรียน 
๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า  

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๓) โสด 

๓. วันและเวลารับสมัคร 
 รับสมัคร  วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓   สมัครผ่านระบบออนไลน์  www.nj.ac.th             

  สอบคัดเลือก วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  ประกาศผล วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  ประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียน 

รายงานตัว  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
  เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  รับรายงานตัว 
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  แจกเอกสาร และชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการมอบตัว   

ผู้ไม่มารายงานตัวภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์ และรับนักเรียนที่มี
ผลการสอบคัดเลือกล าดับถัดไปมาแทนตามล าดับ 

  มอบตัว  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
  เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  รับรายงานตัว แจกบัตรคิว 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การมอบตัว  
                                  และจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา 
ผู้ไม่มามอบตัวภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์ 

๔. หลักฐานการรับสมัคร 
๑) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  
๒) ผลการสอบ o-net 
๓) รูปถ่าย (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 

 

๕. การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  
 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 

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 ๑/๒๕๖๓… 



๗ 

 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 

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 (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 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  ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      
 
 

(นายสมศักดิ์  แสวงการ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

 
 



๘ 

 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

วันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 

ฉบับที่ วิชา เวลา 

๑ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
๒ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ฯ, ภาษาอังกฤษ ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนจะเปิดให้
นักเรียนเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. 
นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน 
โดยเวลา ๐๘.๓๐ น. นักเรียนทุกคนต้องพร้อมกัน ณ ห้องสอบ เพื่อลงชื่อรายงานตัวการเข้าสอบ 
 
 

แผนผังห้องสอบ อาคารเฉลมิพระเกียรติ ฯ 
 

ชั้น ๕ 
 
 

ทาง
ขึ้น
ลง 

  ๓๕๐๕ ๓๕๐๖ ๓๕๐๗ ๓๕๐๘    
 

ทาง
ขึ้น
ลง 

กองกลาง 

ชั้น ๔ 
๓๔๐๓ ๓๔๐๔ ๓๔๐๕ ๓๔๐๖ ๓๔๐๗ ๓๔๐๘ ๓๔๐๙ ๓๔๑๐ 

กองกลาง 

ชั้น ๓ 
๓๓๐๓ ๓๓๐๔ ๓๓๐๕ ๓๓๐๖ ๓๓๐๗ ๓๓๐๘ ๓๓๐๙ ๓๓๑๐ 

กองกลาง 

ชั้น ๒ 
๓๒๐๓ ๓๒๐๔ ๓๒๐๕ ๓๒๐๖ ๓๒๐๗ ๓๒๐๘ ๓๒๐๙ ๓๒๑๐ 

กองกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

ฉบับท่ี วิชา เวลา 

๑ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐น. 
๒ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ฯ, ภาษาอังกฤษ ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐น. 

 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนจะเปิดให้
นักเรียนเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. 
นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน  
โดยเวลา ๐๘.๓๐ น. นักเรียนทุกคนต้องพร้อมกัน ณ ห้องสอบ เพ่ือลงชื่อรายงานตัวการเข้าสอบ 
 
 

แผนผังห้องสอบ อาคารเฉลมิพระเกียรติ ฯ 
 

ชั้น ๕ 
 
 

ทาง
ขึ้น
ลง 

         
 

ทาง
ขึ้น
ลง 

 

ชั้น ๔ 
        

 

ชั้น ๓ 
 ๓๓๐๔ ๓๓๐๕ ๓๓๐๖ ๓๓๐๗ ๓๓๐๘ ๓๓๐๙ ๓๓๑๐ 

กองกลาง 

ชั้น ๒ 
๓๒๐๓ ๓๒๐๔ ๓๒๐๕ ๓๒๐๖ ๓๒๐๗ ๓๒๐๘ ๓๒๐๙ ๓๒๑๐ 

กองกลาง 

 
 


