
 
ประกาศโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 

เร่ือง การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
------------------------------------------- 

  เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ               
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                   
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่งหัวหน้า              
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๓ เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งราชการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จึงก าหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการรับสมัคร  
 ๑.๑ คุณสมบัติ 
  ๑. ส าเรจ็การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า   
  ๒. ไม่จ ากัดอาย ุ
  ๓. เป็นโสด 
 

๒.  สถานที่รับสมัคร 
กรณีที่ผู้ปกครองและนกัเรียนไมส่ามารถด าเนินการสมัครทางออนไลนไ์ด้ สามารถติดต่อสมัครได้ที่  

โรงเรียนบางมดวทิยา “สสีุกหวาดจวนอุปถัมภ์” เลขที ่๙ ถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๒๘ แยก ๒  แขวงบางมด เขตจอมทอง  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๔๖๘-๘๒๗๒  หมายเลขโทรสาร ๐๒-๔๗๖-๐๖๒๙  
 
 

ประกาศ ๑๘/๒๕๖๓ 



 ๓. วิธีด าเนินการรับสมัครนักเรียน 
  ๓.๑ จ านวนการรับนักเรียน  

โรงเรียนบางมดวทิยา “สสีุกหวาดจวนอุปถัมภ์” รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.bangmodwittaya.ac.th 

 โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
   ๑. ประเภทห้องเรียนปกติ รับจ านวน ๓๖๐ คน (๘ ห้องเรียน) 
   ๒. ประเภทห้องเรียนพิเศษ รับจ านวน ๗๒ คน (๒ ห้องเรียน) 
  ๓.๒ วิธีการรับนักเรียน 

๑. ประเภทห้องเรียนปกติ ใช้วิธีการสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน ๕ วิชา คือ ภาษาไทย    
    คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
๒. ประเภทห้องเรียนพิเศษ  
 - โปรแกรม คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ใช้วิธีการสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน  
    จ านวน ๒ วิชา  ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 - โปรแกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ใช้วิธีการสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 

  

 ๔. ก าหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
  ๔.๑ ประเภทห้องเรียนปกติ   (รับจ านวน ๓๖๐ คน) 
  รับสมัคร     วันที่  ๓-๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  
       เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  สอบวัดความรู้พื้นฐาน   วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
       เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
       เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
  มอบตัว     วันที่  ๑๒-๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
       เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

 

  ๔.๒ ประเภทห้องเรียนพิเศษ   รับจ านวน ๔๑ คน  (รับสมัครรอบ ๒) 
  รับสมัคร     วันที่  ๓-๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  
       เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  สอบวัดความรู้พื้นฐาน   วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
       เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
       เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
  มอบตัว     วันที่  ๑๒-๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
       เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

ประกาศ  ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(นางมนัสดากาณฑ์  รักษ์พงศส์ถิต) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวทิยา “สีสกุหวาดจวนอุปถัมภ์” 

http://www.bangmodwittaya.ac.th/

