
ประกาศ ๓๒/๒๕๖๒ 

 
   

ประกาศโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
-------------------------------- 

  เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๓ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง 
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พศ.๒๕๕๐ 

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ            
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการรับสมัคร 
 ๑.๑ คุณสมบัติ 
  ๑. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
  ๒. ไม่จ ากัดอายุ 
  ๓. เป็นโสด 
 



 ๒ 
 
 
 ๑.๒ หลักฐานการสมัคร 
  ๑. ใบสมัคร 
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ให้น าฉบับจริงมาแสดง พร้อมเอกสาร ๑ ชุด) 
  ๓. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
  ๔. รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว  จ านวน  ๓  ใบ (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
  ๕. คะแนน O-NET 
 

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

๓. วิธีด าเนินการรับนักเรียน 
 ๓.๑ จ านวนการรับนักเรียน 
  โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓               
โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
  ๑. ประเภทห้องเรียนปกติ   รบัจ านวน  ๓๖๐ คน (๘ ห้องเรียน)  
  ๒. ประเภทห้องเรียนพิเศษ  รับจ านวน ๗๒ คน  (๒ ห้องเรียน) 
 ๓.๒ วิธีการรับนักเรียน 

๑. ประเภทห้องเรียนปกติ   ใช้วิธีการสอบเพ่ือวัดความรู้พื้นฐาน ๕ วิชา คือ ภาษาไทย  
    คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
๒. ประเภทห้องเรียนพิเศษ  

- โปรแกรม คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ใช้วิธีการสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความรู้พื้นฐาน 
  วิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ 
- โปรแกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ใช้วิธีการสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความรู้พื้นฐานวิชา 

            ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
๔. ก าหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
 ๔.๑ ประเภทห้องเรียนปกติ (รับจ านวน  ๓๖๐ คน)  
 รับสมัคร    วันที่  ๒๑ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓       
     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 สอบวัดความรู้พ้ืนฐาน  วันที่  ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
     เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 ประกาศผล - รายงานตัว  วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    
 มอบตัว    วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๔.๒ ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (รับจ านวน  ๗๒  คน) 
 รับสมัคร    วันที่  ๒๒ – ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓       
     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 สอบวัดความรู้พ้ืนฐาน  วันที่  ๗ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
     เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 ประกาศผล - รายงานตัว  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
มอบตัว    วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   

     
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

       
(มนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 


