
๑ 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
เร่ือง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

--------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

จะรับนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เพื่อให้การด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีก ารศึกษามัธยมศึกษา     

กรุงเทพมหานคร เขต ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนจึงก าหนด
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ดังนี้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 

เขตพื้นท่ีบริการมี ๖ แขวงได้แก่ แขวงหนองจอก แขวงกระทุ่มราย แขวงโคกแฝด แขวงคู้ฝ่ังเหนือ 
แขวงคลองสิบ แขวงคลองสิบสอง 
 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง  
 ๑. นักเรียนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึง   
วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษา        
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านโดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
  กรณีท่ีนักเรียนมิได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นท่ีบริการให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
บันทึกเป็นเอกสารโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัย   
อยู่จริง 
 ๒. นักเรียนท่ีเป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 นักเรียนทั่วไป หมายถึงนักเรียนท่ีอาศัยอยู่นอกเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน 

๒. จ านวนนักเรียนที่รับ 
ห้องเรียนท่ัวไปจ านวน ๑๑ ห้องเรียน ห้องละ ๔๒ คน จ านวน ๔๖๒ คน (โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

/ท่ี... 

 



๒ 

ท่ี วิชาเพิ่มเติมเสริมการเรียน จ านวนรับ จ านวนห้อง 
๑ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นวิทยาศาสตร์) ๔๒ ๑ 
๒ วิทยาศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ๘๔ ๒ 
๓ ภาษาอังกฤษ ๘๔ ๒ 
๔ ภาษาญี่ปุ่น ๔๒ ๑ 
๕ ภาษาจีน ๔๒ ๑ 
๖ ธุรกิจ ๔๒ ๑ 
๗ คหกรรม ๔๒ ๑ 
๘ ศิลปะ ๔๒ ๑ 
๙ เกษตร ๔๒ ๑ 

รวม ๔๖๒ ๑๑ 
๒.๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
ให้รับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการร้อยละ ๖๐ คิดเป็นจ านวน ๒๗๘ คน โดยวิธีสอบคัดเลือกและ

ก าหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจากคะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐  โดยค านวณ
คะแนนจากคะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบโรงเรียน ๕ วิชาหลักคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ กรณีท่ีนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ
สอบไม่ครบตามจ านวน ให้น าสัดส่วนท่ีเหลือไปรับนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการจนครบจ านวนท่ีประกาศรับ 

๒.๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) 
ให้รับนักเรียนท่ัวไปร้อยละ ๔๐ คิดเป็นจ านวน ๑๘๔ คน โดยวิธีสอบคัดเลือกและก าหนดเกณฑ์

พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจากคะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ โดยค านวณคะแนนจาก   
คะแนนสอบวิชาข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลักคิดเป็นคะแนนสอบร้อยละ ๑๐๐  
 ๒.๓) การรับนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ จ านวน ๑๕ คน โดยจ านวนรวมอยู่กับนักเรียนท่ัวไป           

ทางคณะกรรมการรับนักเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนในหลักเกณฑ์ดังนี้  
๑. นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อจัดต้ังโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและ

ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี  
๒. นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
๓. นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องการได้รับการสงเคราะห์      

ดูแลเป็นพิเศษ 
๔. นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

  ๒.๔) การด าเนินการสอบคัดเลือก โรงเรียนจัดท าข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเนื้อหาไม่เกินช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ใน ๕ วิชาหลักคือคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  ประกาศผลการคัดเลือกเรียงล าดับ
ตามคะแนนรวมใน ๕ วิชาหลัก โดยประกาศผลสอบโดยเรียงล าดับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันได้ทุกคน
ประเภทในเขตพื้นท่ีบริการและนักเรียนท่ัวไป ในกรณีท่ีมีการรับเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ จะด าเนินการเลือกรับ
นักเรียนตามประกาศผลการสอบท่ีได้เรียงรายช่ือตามล าดับคะแนนสอบแข่งขันได้ของแต่ละประเภท 

 
/๓. คุณสมบัติ... 



๓ 

๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
๑) ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า   
    หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า 
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๓) โสด 

๔. วันและเวลารับสมัคร 
รับสมัคร วันท่ี ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕    

  สอบคัดเลือก วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕    เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. 
  ประกาศผล วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

และรายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  รับรายงานตัว 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  นักเรียนท่ีสอบได้ล าดับท่ี ๑ - ๒๓๐  

   ขึ้นประชุมช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนการมอบตัว  
   และเลือกรายวิชาเพิ่มเติมเสริมการเรียน 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  นักเรียนท่ีสอบได้ล าดับท่ี ๒๓๑ – ๔๖๒ 
             ขึ้นประชุมช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนการมอบตัว  

   และเลือกรายวิชาเพิ่มเติมเสริมการเรียน 
นักเรียนท่ีมาไม่ทันการเรียกล าดับผลสอบ นักเรียนต้องไปต่อล าดับสุดท้าย  
และหมดสิทธิ์เลือกรายวิชาเพิ่มเติมเสริมการเรียนตามล าดับผลสอบของตัวเอง  

 โดยนักเรียนจะต้องเลือกรายวิชาเพิ่มเติมเสริมการเรียนท่ีเหลืออยู่แทน 
ผู้ไม่มารายงานตัวภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์ และรับนักเรียนท่ีม ี
ผลการสอบคัดเลือกล าดับถัดไปมาแทนตามล าดับ 

  มอบตัว  วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๕   
  เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  รับรายงานตัว แจกบัตรคิว 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การมอบตัว  
                                  จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา และเงินสมาคมฯ 
ผู้ไม่มามอบตัวภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์ 

๕. หลักฐานการรับสมัคร 
๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน ท้ังของนักเรียน บิดา มารดา เจ้าบ้าน (ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อม 

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

๒) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน  
ท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า) 

๓) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
๔) ถ้ามีการเปล่ียนช่ือ นามสกุล ต้องมีส าเนาหลักฐานแนบมาด้วย (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

/๖. การเก็บเงิน... 



๔ 

๖. การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  

รายการค่าใช้จ่ายที่ขอสนับสนนุ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ 
ห้องเรยีนปกต ิ

๑. การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนท่ีนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑.๑ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ๔๐๐ ๔๐๐ 
๒. การจัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 
๒.๑ ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ ๔๐๐ ๔๐๐ 
๒.๒ ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้ นักเรียน  
      เกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้ (๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน) 

๕๐๐ ๕๐๐ 

๓. การจัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 
๓.๑ ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ๙๕๐ ๙๕๐ 
๔. อื่นๆ 
๔.๑ เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ๒๑๐ - 

ห้องปกติ รวม ๒,๔๖๐ ๒,๒๕๐ 
ห้องเรยีนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์ (เน้นวิทยาศาสตร)์ 

๕. การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียน  
    เกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้ 
๕.๑ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นวิทยาศาสตร์) ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

ห้องเรยีนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์ (เน้นวิทยาศาสตร)์ รวม ๔,๔๖๐ ๔,๒๕๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นักเรียนช้ัน... 



๕ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑. จ านวนนักเรียนที่รับ 
ห้องเรียนท่ัวไปจ านวน ๑๑ ห้องเรียน ห้องละ ๔๐ คน จ านวน ๔๔๐ คน 
๑.๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม 
 รับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนเดิมท่ีมีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้เต็ม

แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยโรงเรียนก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนดังนี้ 
๑) ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒) มีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ (ม.๑, ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔) 
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการ

รับรองจากครูท่ีปรึกษา และหัวหน้าระดับ 
    จากเกณฑ์ข้างต้นมีนักเรียนจากช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เดิม มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และประสงค์ท่ี 

จะเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จ านวน ๒๓๐ คน 
๑.๒) การรับนักเรียนทั่วไป  

 รับนักเรียนท่ัวไป จ านวน ๑๑ ห้องเรียน ห้องละ ๔๐ คน เป็นจ านวน ๔๔๐ คน ดังนี้ 
ท่ี แผนการเรียน จ านวนรับ 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 การท่องเท่ียว - การโรงแรม ๒๐ ๑๑ ๙ 
๙ การอาชีพ ธุรกิจค้าปลีก ๒๐ ๗ ๑๓ 

๑๐ การอาชีพ อุตสาหกรรม ๔๐ ๑๒ ๒๘ 
รวม ๔๔๐ ๒๓๐ ๒๑๐ 

โดยวิธีสอบคัดเลือกและก าหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจาก 
  ๑. คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐  

๒. การเลือกแผนการเรียนจะเรียงตามล าดับผลการสอบคัดเลือก โดยให้นักเรียนเลือกแผนการ
เรียนตามความสมัครใจ 
  ๑.๓) การด าเนินการสอบคัดเลือก โรงเรียนจัดท าข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและเนื้อหาไม่เกินช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ใน ๕ วิชาหลักคือคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ประกาศผลการคัดเลือกเรียงล าดับตามคะแนนรวมใน ๕ วิชาหลัก              
ในการเลือกกลุ่มการเรียนจะเรียกนักเรียนตามตามล าดับผลการสอบ  ในกรณีท่ีมีการรับเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด  ๆ              
จะด าเนินการเลือกรับนักเรียนตามประกาศผลการสอบท่ีได้เรียงรายช่ือตามล าดับคะแนนสอบแข่งขัน 

/๒. คุณสมบัติ... 



๖ 

๒. คุณสมบัติของนักเรียน 
๑) ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า  
    หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า 
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๓) โสด 

๓. วันและเวลารับสมัคร 
รับสมัคร วันท่ี ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕    

  สอบคัดเลือก วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕    เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. 
  ประกาศผล วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

และรายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  รับรายงานตัว 
  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  แจกเอกสาร ช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนการมอบตัว 
        และเลือกแผนการเรียนตามล าดับผลการสอบ   

นักเรียนท่ีมาไม่ทันการเรียกล าดับผลสอบ นักเรียนต้องไปต่อล าดับสุดท้าย  
และหมดสิทธิ์เลือกแผนการเรียนตามล าดับผลสอบของตัวเอง 
โดยนักเรียนจะต้องเลือกแผนการเรียนท่ีเหลืออยู่แทน  
ผู้ไม่มารายงานตัวภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์ และรับนักเรียนท่ีม ี
ผลการสอบคัดเลือกล าดับถัดไปมาแทนตามล าดับ 

  มอบตัว  วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๕   
  เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  รับรายงานตัว แจกบัตรคิว 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การมอบตัว  
จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา และเงินสมาคมฯ  
ผู้ไม่มามอบตัวภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์ 

๔. หลักฐานการรับสมัคร 
๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน ท้ังของนักเรียน บิดา มารดา (ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับส าเนา

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

๒) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน      
ท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ใบรับรองผลการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า) 

๓) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)  
๔) ถ้ามีการเปล่ียนช่ือ นามสกุล ต้องมีส าเนาหลักฐานแนบมาด้วย (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

 
 
 
 
 

/๕. การเก็บเงิน... 



๗ 

๕. การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  

รายการค่าใช้จ่ายที่ขอสนับสนนุ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ 
๑. การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนท่ีนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑.๑ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ๔๐๐ ๔๐๐ 
๒. การจัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 
๒.๑ ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ ๔๐๐ ๔๐๐ 
๒.๒ ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้ นักเรียน
เกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้ (๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน) 

๕๐๐ ๕๐๐ 

๓. การจัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 
๓.๒ ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ๙๕๐ ๙๕๐ 
๔. อื่นๆ 
๔.๑ เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ๒๑๐ - 

ห้องเรยีนปกติ รวม ๒,๔๖๐ ๒,๒๕๐ 
๕. การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียน
เกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้ 
๕.๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์(เน้นภาษาอังกฤษ) ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

ห้องเรยีนพิเศษ (เนน้ภาษาอังกฤษ) รวม ๔,๔๖๐ ๔,๒๕๐ 
๕.๒ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์(เน้นวิทยาศาสตร์) ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

ห้องเรยีนพิเศษ (เนน้วิทยาศาสตร)์ รวม ๔,๔๖๐ ๔,๒๕๐ 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(นายสมศักดิ์  แสวงการ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

 

 



๘ 

 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
วันที่ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๖๕ 

ท่ี วิชา เวลา 

๑ 
ฉบับที่ ๑   (๘๐ ข้อ  ๒๐๐ คะแนน) 
วิชาคณิตศาสตร์    (๔๐ ข้อ  ๑๐๐ คะแนน) 
วิชาวิทยาศาสตร์    (๔๐ ข้อ  ๑๐๐ คะแนน) 

๒ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. 

พักกลางวัน  ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 

๒ 

ฉบับที่ ๒   (๑๒๐ ข้อ  ๑๕๐ คะแนน) 
วิชาภาษาไทย        (๔๐ ข้อ  ๕๐ คะแนน) 
วิชาสังคมศึกษาฯ    (๔๐ ข้อ  ๕๐ คะแนน) 
วิชาภาษาอังกฤษ    (๔๐ ข้อ  ๕๐ คะแนน) 

๒ ช่ัวโมง 
๑๒.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. 

 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนจะเปิดให้
นักเรียนเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. 
นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน 
โดยเวลา ๐๘.๑๕ น. นักเรียนทุกคนต้องพร้อมกัน ณ ห้องสอบ เพื่อลงช่ือรายงานตัวการเข้าสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
วันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

ท่ี วิชา เวลา 

๑ 
ฉบับที่ ๑   (๘๐ ข้อ  ๒๐๐ คะแนน) 
วิชาคณิตศาสตร์    (๔๐ ข้อ  ๑๐๐ คะแนน) 
วิชาวิทยาศาสตร์    (๔๐ ข้อ  ๑๐๐ คะแนน) 

๒ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. 

พักกลางวัน  ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 

๒ 

ฉบับที่ ๒   (๑๒๐ ข้อ  ๑๕๐ คะแนน) 
วิชาภาษาไทย        (๔๐ ข้อ  ๕๐ คะแนน) 
วิชาสังคมศึกษาฯ    (๔๐ ข้อ  ๕๐ คะแนน) 
วิชาภาษาอังกฤษ    (๔๐ ข้อ  ๕๐ คะแนน) 

๒ ช่ัวโมง 
๑๒.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. 

 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนจะเปิดให้
นักเรียนเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. 
นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน 
โดยเวลา ๐๘.๑๕ น. นักเรียนทุกคนต้องพร้อมกัน ณ ห้องสอบ เพื่อลงช่ือรายงานตัวการเข้าสอบ 
 


