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ประกาศโรงเรยีนมัธยมวัดหนองจอก 
เรื่อง  ยกเลิกการสอบคัดเลอืก และแจ้งแนวทางการรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑  

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
--------------------------------------- 

ตามที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และกําหนดการจัดสอบเพื่อคัดเลือกห้องในวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ น้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ตามหนังสือราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ.๐๔๐๐๖/ว๑๓๙๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
การเปิดภาคเรียนที่หน่ึง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ น้ัน 

ทางโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกจึงขอยกเลิกการสอบคัดเลือกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือลดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เก่ียวข้องซึ่งอาจจะ
ได้รับผลกระบทจากการดําเนินกิจกรรม โดยมีการดําเนินการรับนักเรียนดังต่อไปน้ี 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนรับนักเรียนที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ไว้จํานวน ๔๘๐ คน เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคน 

โดยโรงเรียนจัดห้องเรียนวิชาเพ่ิมเติมเสริมการเรียนตามท่ีนักเรียนเลือก และพิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสม              
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และเกรดเฉลี่ยของรายวิชาที่สอดคล้องกับวิชาเพ่ิมเติมที่นักเรียนเลือก ประกอบ     
การจัดห้องเรียน ให้นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

๑. การรับซองเอกสารการมอบตัวนักเรียน 
ให้นักเรียนรับซองเอกสารการมอบตัวได้ที่กล่องรับซองเอกสาร บริเวณตรงข้ามป้อมยามโรงเรียนมัธยม 

วัดหนองจอก ต้ังแต่วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  (ผู้ปกครองสามารถมารับแทนนักเรียนได้) 
๒. การส่งซองเอกสารการมอบตัวนักเรียน 
ให้นักเรียนส่งคืนซองเอกสารการมอบตัวได้ที่กล่องส่งซองเอกสาร บริเวณตรงข้ามป้อมยามโรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก ต้ังแต่วันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ผู้ปกครองสามารถมาส่งแทนนักเรียนได้) กรณีที่
เอกสารไม่ครบถ้วนแล้วทางโรงเรียนได้แจ้งให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม ให้ดําเนินการส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ในวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก www.nj.ac.th และ Facebook โรงเรียนมัธยม 
วัดหนองจอก 

 
/นักเรียน... 



๒ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
โรงเรียนรับนักเรียนที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ไว้จํานวน ๑๘๗ คน เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคน 

โรงเรียนจะจัดห้องเรียนตามที่นักเรียนเลือกแผนการเรียน โดยพิจารณาเกรดเฉล่ียสะสมช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
และเกรดเฉล่ียของรายวิชาที่สอดคล้องกับแผนการเรียนที่นักเรียนเลือก โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

๑. การรับซองเอกสารการมอบตัวนักเรียน 
ให้นักเรียนรับซองเอกสารการมอบตัวได้ที่กล่องรับซองเอกสาร บริเวณตรงข้ามป้อมยามโรงเรียนมัธยม 

วัดหนองจอก ต้ังแต่วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  (ผู้ปกครองสามารถมารับแทนนักเรียนได้) 
๒. การส่งซองเอกสารการมอบตัวนักเรียน 
ให้นักเรียนส่งคืนซองเอกสารการมอบตัวได้ที่กล่องส่งซองเอกสาร บริเวณตรงข้ามป้อมยามโรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก ต้ังแต่วันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ผู้ปกครองสามารถมาส่งแทนนักเรียนได้) กรณีที่
เอกสารไม่ครบถ้วนแล้วทางโรงเรียนได้แจ้งให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม ให้ดําเนินการส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก www.nj.ac.th และ Facebook โรงเรียนมัธยม 
วัดหนองจอก 

  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   



แนวทางการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ยกเลิกการสอบคัดเลือก ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยจะรับนักเรียน 

ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ไว้จํานวน 480 คน เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 ทุกคน โรงเรียนจะจัดห้องเรียนวิชาเพ่ิมเติม
เสริมการเรียนตามที่นักเรียนเลือก และพิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสมช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และเกรดเฉลี่ยของรายวิชา  
ที่สอดคล้องกับวิชาเพ่ิมเติมเสริมการเรียนที่นักเรียนเลือก 

โดยมีขั้นตอนให้นักเรียนปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
 1. การรับซองเอกสารการมอบตัวนักเรียน 

ให้นักเรียนรับซองเอกสารการมอบตัว ต้ังแต่วันที่ 21 - 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 07.00 น. – 17.00 น.  
ที่กล่องรับเอกสาร บริเวณตรงข้ามป้อมยามโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก (ผู้ปกครองสามารถมารับแทนนักเรียนได้) 

ภายในซองเอกสารการมอบตัวประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
1.1 ใบเลือกวิชาเพ่ิมเติมเสริมการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1.2 เอกสารข้อมูลรายบุคคล 
1.3 เอกสารช้ีแจงขั้นตอนการกรอกประวัติเพ่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.bangkok2.org พร้อมพิมพ์ใบมอบตัวที่ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ โดยระบบเปิด
ให้กรอกข้อมูลมอบตัวในวันที่ 22-27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 *โรงเรียนไม่มีบริการรับกรอกข้อมูลการมอบตัว) 

1.4 เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. การส่งซองเอกสารการมอบตัวนักเรียน 
ให้นักเรียนส่งคืนซองเอกสารการมอบตัว ต้ังแต่วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.  

ลงในกล่องส่งเอกสาร บริเวณตรงข้ามป้อมยามโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก (ผู้ปกครองสามารถมาส่งแทนนักเรียนได้)  
 ภายในซองเอกสารการมอบตัวที่นักเรียนส่งคืนโรงเรียนต้องประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
 2.1 ใบเลือกวิชาเพ่ิมเติมเสริมการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   

2.2 เอกสารข้อมูลรายบุคคล ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
2.3 ใบมอบตัว ที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต นักเรียนและผู้ปกครองลงนามให้ครบ ยังไม่ต้องติดรูปถ่ายนักเรียน 
2.4 สําเนาหลักฐานการจบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า (ด้านหน้า - ด้านหลัง)  
2.5 สําเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา (ถ้าไม่มีข้อมูลบิดา หรือมารดา ใช้สําเนาสูติบัตรนักเรียนแทน) 
2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ปกครอง 
2.7 ถ้ามีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ต้องแนบสําเนาเอกสารการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล 
(เอกสารทุกฉบับที่เป็นการถ่ายสําเนา ต้องลงช่ือสําเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนแล้วทางโรงเรียนได้แจ้งให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม ให้ดําเนินการส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายใน 

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
3. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564   
จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564  และประกาศรายช่ือการจัดห้องเรียน  

ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก www.nj.ac.th และ Facebook โรงเรียนมัธยม 
วัดหนองจอก  
ขอความร่วมมือให้นักเรียนหรือผู้ปกครองที่จะเดินทางเข้ามาในบรเิวณโรงเรียน ทกุคนต้องผ่านการคัดกรองท่ีป้อมยาม  

 และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน โดยคํานงึถึงหลัก Social Distancing  



แนวทางการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ยกเลิกการสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยจะรับนักเรียน 

ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ไว้จํานวน 187 คน เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 ทุกคน โรงเรียนจะจัดห้องเรียนตาม 
ที่นักเรียนเลือกแผนการเรียน โดยพิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และเกรดเฉล่ียของรายวิชาที่สอดคล้อง
กับแผนการเรียนที่นักเรียนเลือก 

โดยมีขั้นตอนให้นักเรียนปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
 1. การรับซองเอกสารการมอบตัวนักเรียน (นักเรียนโควตา และนักเรียนสอบรอบปกติ) 

ให้นักเรียนรับซองเอกสารการมอบตัว ต้ังแต่วันที่ 21 - 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 07.00 น. – 17.00 น.  
ที่กล่องรับเอกสาร บริเวณตรงข้ามป้อมยามโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก (ผู้ปกครองสามารถมารับแทนนักเรียนได้) 

ภายในซองเอกสารการมอบตัวประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
1.1 ใบเลือกแผนการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1.2 เอกสารข้อมูลรายบุคคล 
1.3 เอกสารช้ีแจงขั้นตอนการกรอกประวัติเพ่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.nj.ac.th พร้อมพิมพ์ใบมอบตัวที่ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ โดยระบบเปิดให้
กรอกข้อมูลมอบตัวในวันที่ 22-27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 *โรงเรียนไม่มีบริการรับกรอกข้อมูลการมอบตัว) 

1.4 เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2. การส่งซองเอกสารการมอบตัวนักเรียน 
ให้นักเรียนส่งคืนซองเอกสารการมอบตัว ต้ังแต่วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.  

ลงในกล่องส่งเอกสาร บริเวณตรงข้ามป้อมยามโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก (ผู้ปกครองสามารถมาส่งแทนนักเรียนได้)  
 ภายในซองเอกสารการมอบตัวที่นักเรียนส่งคืนโรงเรียนต้องประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
 2.1 ใบเลือกแผนการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   

2.2 เอกสารข้อมูลรายบุคคล ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
2.3 ใบมอบตัว ที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต นักเรียนและผู้ปกครองลงนามให้ครบ ยังไม่ต้องติดรูปถ่ายนักเรียน 
2.4 สําเนาหลักฐานการจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า (ด้านหน้า - ด้านหลัง)  
2.5 สําเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา (ถ้าไม่มีข้อมูลบิดา หรือมารดา ใช้สําเนาสูติบัตรนักเรียนแทน) 
2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ปกครอง 
2.7 ถ้ามีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ต้องแนบสําเนาเอกสารการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล 
(เอกสารทุกฉบับที่เป็นการถ่ายสําเนา ต้องลงช่ือสําเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนแล้วทางโรงเรียนได้แจ้งให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม ให้ดําเนินการส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายใน 

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
3. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564   
จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564  และประกาศรายช่ือการจัดห้องเรียน  

ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก www.nj.ac.th และ Facebook โรงเรียนมัธยม 
วัดหนองจอก  
ขอความร่วมมือให้นักเรียนหรือผู้ปกครองที่จะเดินทางเข้ามาในบรเิวณโรงเรียน ทกุคนต้องผ่านการคัดกรองท่ีป้อมยาม  

และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน โดยคํานงึถึงหลัก Social Distancing 
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