
 

    

ประกาศโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ประเภทสอบคัดเลือก 
-------------------------------- 

  เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขทุกฉบับ ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าส่ังหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ 

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”       
จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภท
สอบคัดเลือก ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

๑. เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตร 
    ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  

  ๒. ไม่จ ากัดอายุ 
  ๓. เป็นโสด 

 

๑.๒ หลักฐานการสมัคร 
       ๑. ใบสมัครของโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
   ๒. หลักฐานการส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่า (ใบ ปพ.๑)  
  ๓. รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว  จ านวน  ๓  ใบ 

 ๔. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ถ่ายส าเนา ๑ ฉบับ (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง) 
 

ประกาศ ๑๔/๒๕๖๒ 



 ๒ 
 

๒. สถานที่รับสมัคร 
  โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” เลขท่ี ๙ ถนนพระรามท่ี ๒ ซอย ๒๘      
แขวงบางมด    เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๒๔๖๘-๘๒๗๒ 
หมายเลขโทรสาร ๐-๒๔๗๖-๐๖๒๙ 
 

๓. วิธีด าเนินการรับนักเรียน 
 ๓.๑ จ านวนการรับนักเรียน 
  โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือก จ านวน ๗ ห้องเรียน จ านวน ๗๑ คน โดยแยกตามแผนการเรียน ดังนี้ 
  ๑. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  จ านวน  ๒๒  คน 
  ๒. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ –  ภาษาอังกฤษ  จ านวน    ๓  คน 
  ๓. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์  จ านวน    ๕  คน 
  ๔. แผนการเรียนศิลป์ – สังคม (อังกฤษ, ไทย, สังคม) จ านวน  ๑๙  คน 

  ๕. แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา    จ านวน  ๑๒  คน 
  ๖. แผนการเรียนศิลป์ – ธุรกิจ    จ านวน  ๑๐  คน 

  

     ๓.๒ วิธีการรับนักเรียน 
  โดยการสอบคัดเลือก ๕ วิชาพื้นฐาน (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาฯ    
   และภาษาอังกฤษ)   

 

๔. วันและเวลาการรับนักเรียน 
รับสมัคร        วันท่ี   ๒๒ - ๒๗  มีนาคม    ๒๕๖๒     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

        (ยกเว้นวันอาทิตย์ท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) 
สอบคัดเลือก   วันท่ี          ๓๑  มีนาคม    ๒๕๖๒              เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ประกาศผล     วันท่ี            ๖  เมษายน   ๒๕๖๒               เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     รายงานตัว      วันท่ี            ๖  เมษายน   ๒๕๖๒     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 มอบตัว         วันท่ี          ๙  เมษายน   ๒๕๖๒     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

   * นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวภายในเวลาท่ีก าหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ * 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
                                                                   
         

(นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 

 


