๑

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
--------------------------------------ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
จะรับนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุง เทพมหานคร เขต ๒ เป็นไปด้วยความเรีย บร้ อย และเป็นไปตามประกาศส านักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนจึงกาหนด
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ดังนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน
เขตพื้นที่บริการมี ๖ แขวงได้แก่ แขวงหนองจอก แขวงกระทุ่มราย แขวงโคกแฝด แขวงคู้ฝั่งเหนือ
แขวงคลองสิบ แขวงคลองสิบสอง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง
๑. นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึก ษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านโดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
กรณีที่นักเรียนมิได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
บันทึกเป็นเอกสารโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัย
อยู่จริง
๒. นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
นักเรียนทั่วไป หมายถึงนักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
๒. จานวนนักเรียนที่รับ
ห้องเรียนทั่วไปจานวน ๑๑ ห้องเรียน ห้องละ ๔๒ คน จานวน ๔๖๒ คน (โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดยมีรายละเอียดดังนี้

/ที่...

๒
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

วิชาเพิ่มเติมเสริมการเรียน
จานวนรับ
จานวนห้อง
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นวิทยาศาสตร์)
๔๒
๑
วิทยาศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
๘๔
๒
ภาษาอังกฤษ
๘๔
๒
ภาษาญี่ปุ่น
๔๒
๑
ภาษาจีน
๔๒
๑
ธุรกิจ
๔๒
๑
คหกรรม
๔๒
๑
ศิลปะ
๔๒
๑
เกษตร
๔๒
๑
รวม
๔๖๒
๑๑
๒.๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการร้อยละ ๖๐ คิดเป็นจานวน ๒๗๘ คน โดยวิธีสอบคัดเลือกและ
กาหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจากคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ โดยคานวณ
คะแนนจากคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบโรงเรียน ๕ วิชาหลักคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ กรณีที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
สอบไม่ครบตามจานวน ให้นาสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการจนครบจานวนที่ประกาศรับ
๒.๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)
ให้รับนักเรียนทั่วไปร้อยละ ๔๐ คิดเป็นจานวน ๑๘๔ คน โดยวิธีสอบคัดเลือกและกาหนดเกณฑ์
พิจารณาการคัดเลือกผู้ สมั ครจากคะแนนสอบที่ ใ ช้ข้อ สอบของโรงเรียนร้อ ยละ ๑๐๐ โดยคานวณคะแนนจาก
คะแนนสอบวิชาข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลักคิดเป็นคะแนนสอบร้อยละ ๑๐๐
๒.๓) การรั บ นั ก เรี ย นเงื่ อ นไขพิ เ ศษ จ านวน ๑๕ คน โดยจ านวนรวมอยู่ กั บ นั ก เรี ย นทั่ ว ไป
ทางคณะกรรมการรับนักเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีความจาเป็นต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนในหลักเกณฑ์ดังนี้
๑. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี
๒. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๓. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสีย สละเพื่อ ชาติหรือ ผู้ประสบภัยพิบั ติ ที่ต้องการได้รับ การสงเคราะห์
ดูแลเป็นพิเศษ
๔. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
๒.๔) การดาเนินการสอบคัดเลือก โรงเรี ย นจั ด ท าข้ อสอบให้ อ ยู่ใ นกรอบเนื้อ หาของหลั ก สูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและเนื้ อ หาไม่ เ กิ น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ใน ๕ วิ ช าหลั ก คื อ คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ประกาศผลการคัดเลือกเรียงลาดับ
ตามคะแนนรวมใน ๕ วิชาหลัก โดยประกาศผลสอบโดยเรียงลาดับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันได้ ทุก คน
ประเภทในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป ในกรณีที่มีการรับเพิ่มเติมไม่ว่ากรณี ใด ๆ จะดาเนินการเลือกรับ
นักเรียนตามประกาศผลการสอบที่ได้เรียงรายชื่อตามลาดับคะแนนสอบแข่งขันได้ของแต่ละประเภท
/๓. คุณสมบัติ...

๓
๓. คุณสมบัติของนักเรียน
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓) โสด
๔. วันและเวลารับสมัคร
รับสมัคร
วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
ประกาศผล วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
และรายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. รับรายงานตัว
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นักเรียนที่สอบได้ลาดับที่ ๑ - ๒๓๐
ขึ้นประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการมอบตัว
และเลือกรายวิชาเพิ่มเติมเสริมการเรียน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นักเรียนที่สอบได้ลาดับที่ ๒๓๑ – ๔๖๒
ขึ้นประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการมอบตัว
และเลือกรายวิชาเพิ่มเติมเสริมการเรียน
นักเรียนที่มาไม่ทันการเรียกลาดับผลสอบ นักเรียนต้องไปต่อลาดับสุดท้าย
และหมดสิทธิ์เลือกรายวิชาเพิ่มเติมเสริมการเรียนตามลาดับผลสอบของตัวเอง
โดยนักเรียนจะต้องเลือกรายวิชาเพิ่มเติมเสริมการเรียนที่เหลืออยู่แทน
ผู้ไม่มารายงานตัวภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์ และรับนักเรียนที่มี
ผลการสอบคัดเลือกลาดับถัดไปมาแทนตามลาดับ
มอบตัว
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. รับรายงานตัว แจกบัตรคิว
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การมอบตัว
จ่ายเงินบารุงการศึกษา และเงินสมาคมฯ
ผู้ไม่มามอบตัวภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์
๕. หลักฐานการรับสมัคร
๑) สาเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของนักเรียน บิดา มารดา เจ้าบ้าน (ให้นาฉบับจริงไปแสดงพร้อม
กับสาเนาเอกสาร ๑ ชุด) หากหาหลักฐานบิดา มารดาไม่ได้เนื่องจากหายสาบสูญ
ให้ใช้สาเนาสูติบัตรแทน (ให้นาฉบับจริงมาแสดงด้วย)
๒) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน
ที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า)
๓) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๔) ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องมีสาเนาหลักฐานแนบมาด้วย (ให้นาฉบับจริงมาแสดงด้วย)
/๖. การเก็บเงิน...

๔
๖. การเก็บเงินบารุงการศึกษา
รายการค่าใช้จ่ายที่ขอสนับสนุน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

ห้องเรียนปกติ
๑. การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนที่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
๔๐๐
๔๐๐
๒. การจัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
๒.๑ ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
๔๐๐
๔๐๐
๒.๒ ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้ นักเรียน
๕๐๐
๕๐๐
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)
๓. การจัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน
๓.๑ ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๙๕๐
๙๕๐
๔. อื่นๆ
๔.๑ เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
๒๑๐
ห้องปกติ รวม
๒,๔๖๐
๒,๒๕๐
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นวิทยาศาสตร์)
๕. การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียน
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
๕.๑ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นวิทยาศาสตร์)
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นวิทยาศาสตร์) รวม
๔,๔๖๐
๔,๒๕๐

/นักเรียนชั้น...

๕
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. จานวนนักเรียนที่รับ
ห้องเรียนทั่วไปจานวน ๑๑ ห้องเรียน ห้องละ ๔๐ คน จานวน ๔๔๐ คน
๑.๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม
รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้เต็ม
แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยโรงเรียนกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนดังนี้
๑) กาลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ (ม.๑, ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔)
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการ
รับรองจากครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับ
จากเกณฑ์ข้างต้นมีนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และประสงค์ที่
จะเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จานวน ๒๓๐ คน
๑.๒) การรับนักเรียนทั่วไป
รับนักเรียนทั่วไป จานวน ๑๑ ห้องเรียน ห้องละ ๔๐ คน เป็นจานวน ๔๔๐ คน ดังนี้
ที่
แผนการเรียน
จานวนรับ รับ ม.๓ เดิม คงเหลือ
๑ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เน้นภาษาอังกฤษ
๔๐
๙
๓๑
๒ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์
๔๐
๒๙
๑๑
๓ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
๘๐
๖๙
๑๑
๔ คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
๔๐
๑๑
๒๙
๕ ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
๘๐
๔๙
๓๑
๖ ภาษาจีน (Intensive)
๔๐
๖
๓๔
๗ ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
๔๐
๒๖
๑๔
๘ การอาชีพ การท่องเที่ยว - การโรงแรม
๒๐
๑๑
๙
๙ การอาชีพ ธุรกิจค้าปลีก
๒๐
๗
๑๓
๑๐ การอาชีพ อุตสาหกรรม
๔๐
๑๒
๒๘
รวม
๔๔๐
๒๓๐
๒๑๐
โดยวิธีสอบคัดเลือกและกาหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจาก
๑. คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐
๒. การเลือกแผนการเรียนจะเรียงตามลาดับผลการสอบคัดเลือก โดยให้นักเรียนเลือกแผนการ
เรียนตามความสมัครใจ
๑.๓) การดาเนินการสอบคัดเลือก โรงเรียนจัดทาข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและเนื้อหาไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน ๕ วิชาหลักคือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ศึ กษาศาสนาและวั ฒนธรรม และภาษาอั งกฤษ ประกาศผลการคั ดเลื อกเรี ยงล าดั บตามคะแนนรวมใน ๕ วิ ชาหลั ก
ในการเลื อกกลุ่ มการเรี ยนจะเรี ยกนั กเรี ยนตามตามล าดั บผลการสอบ ในกรณี ที่ มี การรั บเพิ่ มเติ มไม่ ว่ ากรณี ใด ๆ
จะดาเนินการเลือกรับนักเรียนตามประกาศผลการสอบที่ได้เรียงรายชื่อตามลาดับคะแนนสอบแข่งขัน
/๒. คุณสมบัติ...

๖
๒. คุณสมบัติของนักเรียน
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓) โสด
๓. วันและเวลารับสมัคร
รับสมัคร
วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
ประกาศผล วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
และรายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. รับรายงานตัว
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แจกเอกสาร ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการมอบตัว
และเลือกแผนการเรียนตามลาดับผลการสอบ
นักเรียนที่มาไม่ทันการเรียกลาดับผลสอบ นักเรียนต้องไปต่อลาดับสุดท้าย
และหมดสิทธิ์เลือกแผนการเรียนตามลาดับผลสอบของตัวเอง
โดยนักเรียนจะต้องเลือกแผนการเรียนที่เหลืออยู่แทน
ผู้ไม่มารายงานตัวภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์ และรับนักเรียนที่มี
ผลการสอบคัดเลือกลาดับถัดไปมาแทนตามลาดับ
มอบตัว
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. รับรายงานตัว แจกบัตรคิว
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การมอบตัว
จ่ายเงินบารุงการศึกษา และเงินสมาคมฯ
ผู้ไม่มามอบตัวภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์
๔. หลักฐานการรับสมัคร
๑) สาเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของนักเรียน บิดา มารดา (ให้นาฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับสาเนา
เอกสาร ๑ ชุด) หากหาหลักฐานบิดา มารดาไม่ได้เนื่องจากหายสาบสูญ ให้ใช้สาเนาสูติบัตรแทน (ให้นาฉบับจริงมา
แสดงด้วย)
๒) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน
ที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ใบรับรองผลการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า)
๓) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๔) ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องมีสาเนาหลักฐานแนบมาด้วย (ให้นาฉบับจริงมาแสดงด้วย)

/๕. การเก็บเงิน...

๗
๕. การเก็บเงินบารุงการศึกษา
รายการค่าใช้จ่ายที่ขอสนับสนุน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
๑. การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนที่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
๔๐๐
๔๐๐
๒. การจัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
๒.๑ ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
๔๐๐
๔๐๐
๒.๒ ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้ นักเรียน
๕๐๐
๕๐๐
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)
๓. การจัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน
๓.๒ ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๙๕๐
๙๕๐
๔. อื่นๆ
๔.๑ เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
๒๑๐
ห้องเรียนปกติ รวม
๒,๔๖๐
๒,๒๕๐
๕. การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียน
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
๕.๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นภาษาอังกฤษ)
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
ห้องเรียนพิเศษ (เน้นภาษาอังกฤษ) รวม
๔,๔๖๐
๔,๒๕๐
๕.๒ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นวิทยาศาสตร์)
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
ห้องเรียนพิเศษ (เน้นวิทยาศาสตร์) รวม
๔,๔๖๐
๔,๒๕๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ แสวงการ)
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

๘

ที่
๑

๒

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕
วิชา
เวลา
ฉบับที่ ๑ (๘๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน)
๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
วิชาคณิตศาสตร์ (๔๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน)
๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
วิชาวิทยาศาสตร์ (๔๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน)
พักกลางวัน ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ฉบับที่ ๒ (๑๒๐ ข้อ ๑๕๐ คะแนน)
วิชาภาษาไทย
(๔๐ ข้อ ๕๐ คะแนน)
๒ ชั่วโมง
วิชาสังคมศึกษาฯ (๔๐ ข้อ ๕๐ คะแนน)
๑๒.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
วิชาภาษาอังกฤษ (๔๐ ข้อ ๕๐ คะแนน)

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนจะเปิดให้
นักเรียนเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น.
นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน
โดยเวลา ๐๘.๑๕ น. นักเรียนทุกคนต้องพร้อมกัน ณ ห้องสอบ เพื่อลงชื่อรายงานตัวการเข้าสอบ

๙

ที่
๑

๒

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕
วิชา
เวลา
ฉบับที่ ๑ (๘๐ ข้อ ๒๐๐ คะแนน)
๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
วิชาคณิตศาสตร์ (๔๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน)
๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
วิชาวิทยาศาสตร์ (๔๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน)
พักกลางวัน ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ฉบับที่ ๒ (๑๒๐ ข้อ ๑๕๐ คะแนน)
วิชาภาษาไทย
(๔๐ ข้อ ๕๐ คะแนน)
๒ ชั่วโมง
วิชาสังคมศึกษาฯ (๔๐ ข้อ ๕๐ คะแนน)
๑๒.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
วิชาภาษาอังกฤษ (๔๐ ข้อ ๕๐ คะแนน)

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนจะเปิดให้
นักเรียนเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น.
นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน
โดยเวลา ๐๘.๑๕ น. นักเรียนทุกคนต้องพร้อมกัน ณ ห้องสอบ เพื่อลงชื่อรายงานตัวการเข้าสอบ

