
หองเรียนพิเศษ (MEP)

รับสมัคร       :  ๑๔-๑๘ ก.พ. ๒๕๖๖

สอบ/คัดเลือก :  ๔ มี.ค. ๒๕๖๖

ประกาศผล   :  ภายใน ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๖

รายงานตัว    :  ภายใน ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๖

มอบตัว          :  ภายใน ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๖

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑

หลักฐานการรับสมัคร
     ๑. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้ปกครอง พร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
     ๒. หลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั�นประถมศึกษาป�ที� ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า พร้อมสําเนา
หลักฐานสําเร็จการศึกษาชั�นประถมศึกษาป�ที� ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า พร้อมถ่ายเอกสารและ   
 ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น ๑ ฉบับ กรณียังไม่สําเร็จการศึกษา
ชั�นประถมศึกษาป�ที� ๖ ให้นําหลักฐานที�แสดงว่ากําลังศึกษาอยู่ในชั�นประถมศึกษาป�ที� ๖
(ใบรับรองผลการเรียน  ป�การศึกษา ๒๕๖๕ หรือเทียบเท่า)
     ๓. มีผลการเรียนเฉลี�ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในชั�นประถมศึกษาป�ที� ๔ และ 
 ชั�นประถมศึกษาป�ที� ๕ ไม่ตํ�ากว่า ๒.๕๐
     ๔. หลักฐานแสดงผลการเรียนในชั�นประถมศึกษาป�ที� ๔ และ ชั�นประถมศึกษาป�ที� ๕     
 พร้อมถ่ายเอกสารและให้ผู้ปกครองลงนามสําเนาถูกต้องทุกแผ่น ๑ ฉบับ
     ๕. รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด ๑ นิ�ว หรือ ๑.๕ นิ�ว จํานวน ๓ รูป (แต่งเครื�องแบบโรงเรียนเดิม)
     ๖. ถ้ามีการเปลี�ยนชื�อ นามสกุล ให้นําหลักฐานฉบับจริงพร้อมถ่ายสําเนาเอกสารและลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น อย่างละ ๑ ฉบับ

จํานวนที�รับ ๓๐ คน  จํานวน ๑ ห้องเรียน

ปการศึกษา ๒๕๖๖



หองเรียนปกติ

รับสมัคร       :  ๑๑-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖

สอบ/คัดเลือก :  ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖

ประกาศผล   :  ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖

รายงานตัว    :  ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖

มอบตัว          :  ๑ เม.ย.  ๒๕๖๖

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑

หลักฐานการรับสมัคร
     ๑. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้ปกครอง พร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
     ๒. หลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั�นประถมศึกษาป�ที� ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า พร้อมสําเนา
หลักฐานสําเร็จการศึกษาชั�นประถมศึกษาป�ที� ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า พร้อมถ่ายเอกสารและ   
 ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น ๑ ฉบับ กรณียังไม่สําเร็จการศึกษา         
 ชั�นประถมศึกษาป�ที� ๖ ให้นําหลักฐานที�แสดงว่ากําลังศึกษาอยู่ในชั�นประถมศึกษาป�ที� ๖      
 (ใบรับรองผลการเรียน  ป�การศึกษา ๒๕๖๕ หรือเทียบเท่า)
     ๓. หลักฐานแสดงผลการเรียนในชั�นประถมศึกษาป�ที� ๔ และ ชั�นประถมศึกษาป�ที� ๕     
 พร้อมถ่ายเอกสารและให้ผู้ปกครองลงนามสําเนาถูกต้องทุกแผ่น ๑ ฉบับ
     ๔. รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด ๑ นิ�ว หรือ ๑.๕ นิ�ว จํานวน ๓ รูป (แต่งเครื�องแบบโรงเรียนเดิม)
     ๕. ถ้ามีการเปลี�ยนชื�อ นามสกุล ให้นําหลักฐานฉบับจริงพร้อมถ่ายสําเนาเอกสารและลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น อย่างละ ๑ ฉบับ

จํานวนที�รับ ๔๔๐ คน  จํานวน ๑๑ ห้องเรียน

ปการศึกษา ๒๕๖๖



โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

จํานวนรับ ๑๘๘ คน แยกตามแผนการเรียน ดังนี�
๑. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เน้นภาษาอังกฤษ จํานวน ๘  คน
๒. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์                    จํานวน ๕๒ คน
๓. คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ                    จํานวน ๑๙ คน
๔. ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา                     จํานวน ๒๗ คน
๕. ภาษาจีน (Intensive)                            จํานวน ๓๒ คน
๖. ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี�ปุ�น                      จํานวน ๑๗ คน
๗. การอาชีพ ธุรกิจค้าปลีก                         จํานวน ๗ คน
๘. การอาชีพ อุตสาหกรรม                          จํานวน ๒๖ คน

หองเรียนปกติ

รับสมัคร       :  ๑๑-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖

สอบ/คัดเลือก :  ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๖

ประกาศผล    :  ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖

รายงานตัว     :  ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖

มอบตัว           :  ๒ เม.ย. ๒๕๖๖

ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔

ปการศึกษา ๒๕๖๖

หลักฐานการรับสมัคร
     ๑. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้ปกครองของผู้สมัคร โดยลงนามรับรองสําเนา   
 ถูกต้องทุกแผ่น อย่างละ ๑ ฉบับ (ให้นําหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย) 
     ๒. หลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า พร้อมถ่าย
เอกสารและให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น ๑ ฉบับ กรณียังไม่สําเร็จการศึกษา
ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓ ให้นําหลักฐานที�แสดงว่ากําลังศึกษาอยู่ในชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓        
 (ใบรับรองการเป�นนักเรียน ป�การศึกษา ๒๕๖๕ )
     ๓. หลักฐานแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖)              
 (ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๑ ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๒ และชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๓ ภาคเรียนที� ๑ )
พร้อมถ่ายเอกสารและให้ผู้ปกครองลงนามสําเนาถูกต้องทุกแผ่น ๑ ฉบับ
     ๔. รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด ๑ นิ�ว หรือ ๑.๕ นิ�ว จํานวน ๓ รูป (แต่งเครื�องแบบโรงเรียนเดิม)
     ๕. ถ้ามีการเปลี�ยนชื�อ นามสกุล ให้นําหลักฐานฉบับจริงพร้อมถ่ายสําเนาเอกสารและลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น อย่างละ ๑ ฉบับ


