รูปถ่ายขนาด
1.5 นิ้ว
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทการสมัคร  ในเขตพื้นที่บริการ  นอกเขตพื้นที่บริการ  ความสามารถพิเศษ  เงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน
แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรียนวิทย์-คณิตเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
Talent Program (1)
Intensive Course (2)
แผนการเรียนปกติเพิม่ เติมภาษาจีน (3) แผนการเรียนปกติเพิม่ เติมภาษาเกาหลี (4)
แผนการเรียนปกติตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (5-6)
ข้อมูลบุคคล
เลขประจาตัวประชาชน ----
เลขรหัสประจาบ้าน --
ชื่อ-สกุล (เด็กชายเด็กหญิงนายนางสาว)...................................................................................เพศ  ชาย  หญิง
เกิดวันที่.............เดือน......................................พ.ศ. .................... ศาสนา ..................... เชื้อชาติ....................สัญชาติ.......................
ความพิการ...............................................................................
ข้อมูลที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่................หมู่..........ซอย.................................ถนน........................................ตาบล/แขวง.....................................................
อาเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์ .................................................
เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน)....................................................................เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ....................................................................
ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุล (บิดา).......................................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- อาชีพ......................................................................
สถานที่ทางาน........................................................................รายได้ต่อเดือน...........................บาท โทรศัพท์.....................................
สถานภาพของบิดา  อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  บิดาถึงแก่กรรม
ชื่อ-สกุล (มารดา)...................................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- อาชีพ.......................................................................
สถานที่ทางาน........................................................................รายได้ต่อเดือน............................บาท โทรศัพท์......................................
สถานภาพของมารดา  อยูด่ ้วยกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  มารดาถึงแก่กรรม
ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)..............................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- อาชีพ............................................................................
สถานที่ทางาน..........................................................................รายได้ต่อเดือน...........................บาท โทรศัพท์.....................................
เกี่ยวข้องกับนักเรียน .............................................................................................................................................................................
ข้อมูลการศึกษา สาเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษาชั้น ป. 6 ใช้หลักฐาน  ปพ.1 : ป  ใบรับรอง (ปพ.7)
โรงเรียน ..............................................................................รหัส.........................................เลขประจาตัว.............................................
ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................................
ลงชื่อ...........................................................ผู้สมัคร
(...........................................................)
ลงชื่อ..............................................................ผู้ปกครอง
(..........................................................)

รูปถ่ายขนาด
1.5 นิ้ว
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แผนการเรียน  แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ Intensive Course (1)
 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป (2-3)
ข้อมูลบุคคล

 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (4)
 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส-ภาษาอังกฤษ (5)
 แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ (6)
 แผนการเรียนภาษาเกาหลี-ภาษาอังกฤษ (7)

เลขประจาตัวประชาชน ----
เลขรหัสประจาบ้าน --
ชื่อ-สกุล (เด็กชายเด็กหญิงนายนางสาว)...................................................................................เพศ  ชาย  หญิง
เกิดวันที่ .................เดือน.....................................พ.ศ. .................. ศาสนา .................... เชื้อชาติ....................สัญชาติ......................
ความพิการ.................................................................................
ข้อมูลที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่..................หมู่.............ซอย....................................ถนน.........................................ตาบล/แขวง ...........................................
อาเภอ/เขต................................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์ ...........................................
เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) ....................................................................เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ....................................................................
ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุล (บิดา).......................................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- อาชีพ.......................................................................
สถานที่ทางาน.......................................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาทโทรศัพท์.......................................
สถานภาพของบิดา  อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  บิดาถึงแก่กรรม
ชื่อ-สกุล (มารดา)....................................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- อาชีพ.......................................................................
สถานที่ทางาน........................................................................รายได้ต่อเดือน..............................บาทโทรศัพท์......................................
สถานภาพของมารดา  อยู่ดว้ ยกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  มารดาถึงแก่กรรม
ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)..............................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- อาชีพ.......................................................................
สถานที่ทางาน.....................................................................รายได้ต่อเดือน..............................บาทโทรศัพท์........................................
เกี่ยวข้องกับนักเรียน .............................................................................................................................................................................
ข้อมูลการศึกษา สาเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษาชั้น ม.3 ใช้หลักฐาน  ปพ.1 : บ  ใบรับรอง (ปพ.7)
โรงเรียน..................................................................................รหัส.......................................เลขประจาตัว............................................
ตาบล/แขวง.....................................................อาเภอ/เขต...................................................จังหวัด.....................................................
ลงชื่อ.................................................................ผู้สมัคร
(................................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผู้ปกครอง
(................................................................)

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ปีการศึกษา 2561
**********************************************
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุก
ฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้การจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 15 ปีโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
2550 และประกาศส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน เรื่ อง กระจายอ านาจการบริหารและการจั ด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 และมติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
จึงกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ไว้ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง จานวน 230 คน
1.1.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
1) สาเร็จการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2) เป็นโสด
1.1.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
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2) สาเนาทะเบียนบ้าน (ให้นาฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด )
3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน
ที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า ใบ ปพ.1 : ป หรือ ใบ ปพ.7
(พร้อมสาเนา 1 ฉบับ)
4) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป ( แต่งเครื่องแบบนักเรียน )
5) หลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ เช่น เกียรติบัตร วุฒิบัตร เป็นต้น
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง จานวน 140 คน
1.2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
1) สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2) เป็นโสด
1.2.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) สาเนาทะเบียนบ้าน ( ให้นาฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด )
3) หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน
ที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า ใบ ปพ.1 : บ หรือ ใบ ปพ.7
(พร้อมสาเนา)
4) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป ( แต่งเครื่องแบบนักเรียน )
2. ประเภทที่รับ กาหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.1.1 ประเภทนั ก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษ เน้ น ความเป็ น เลิ ศ ทาง วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
และภาษาอังกฤษ รับจานวน 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่ ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏ กษั ต ริย์ ที่ มี ผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00
และคะแนนเฉลี่ยสะสม วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
2. มีความประพฤติเรียบร้อย
กาหนดการ แจกใบสมัคร
วันที่ 1 - 28 มีนาคม 2561
รับสมัคร
วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องนวมินทราชินูทศิ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
สอบคัดเลือก
วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น.
ณ ห้อง 533 อาคาร 5 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
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ณ ห้องนวมินทราชินูทศิ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องนวมินทราชินูทศิ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
2.1.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป รับจานวน 200 คน
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษ าปี ที่ 6 ที่ ประสงค์ จ ะเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนักเรียนที่มีสาเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตการปกครอง ดังนี้
เขตพระนคร ทุกแขวง
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทุกแขวง เขตสัมพันธวงศ์
ทุกแขวง
เขตดุสิต
ทุกแขวง
เขตราชเทวี
ทุกแขวง
เขตปทุมวัน
ทุกแขวง
ให้ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ดังนี้
กาหนดการ
แจกใบสมัคร
วันที่ 1 - 28 มีนาคม 2561
รับสมัคร
วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องนวมินทราชินูทิศ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
สอบคัดเลือก
วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ อาคาร 5 ชัน้ 3 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน วิชาที่สอบดังนี้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ
โดยพิจารณา คัดเลือกจากคะแนนสอบ 70% และใช้คะแนน
O - NET 30%
ยื่นคะแนน O-NET
วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 -16.30 น.
ณ ห้องสานักงานกลุ่มฯวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องนวมินทราชินูทิศ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องนวมินทราชินูทิศ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์จะรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบหลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง จานวน 140 คน ตามกลุ่มการเรียน ดังนี้
รับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มการเรียน
จากโรงเรียน
จากโรงเรียนอื่น
รวม
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
1. คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
60 คน
60 คน
120 คน
2. คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
20 คน
20 คน
40 คน
3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
20 คน
20 คน
40 คน

-4-

4. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
20 คน
20 คน
40 คน
5. ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี
20 คน
20 คน
40 คน
รวม
140 คน
140 คน
280 คน
2.2.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น และจากโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ที่ไม่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการภายใน
แจกใบสมัคร
วันที่ 1 - 28 มีนาคม 2561
รับสมัคร
วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องนวมินทราชินูทิศ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
สอบคัดเลือก
วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 โดยใช้แบบทดสอบความสามารถทางวิชาการ
ของโรงเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โดยพิจารณา คัดเลือกจากคะแนนสอบ 70 % และใช้คะแนน
O - NET 30 %
ยื่นคะแนน O-NET
วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 -16.30 น.
ณ ห้องสานักงานกลุ่มฯวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องนวมินทราชินูทิศ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องนวมินทราชินูทิศ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ผู้ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ สอบถาม ที่ ห้ องส านั กงานกลุ่ มบริ หารวิ ชาการ โทร 02-629-3717
หรือ 02-281-3535 ต่อ 412 และขอใบสมัครได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน หรือทาง www.makut.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

( นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ )
ประธานกรรมการคณะกรรมการรับนักเรียน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ปีการศึกษา 2561
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ตารางสรุปขั้นตอนการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น ม.1
ประเภท

ประกาศผล
จับฉลาก รายงานตัว
ผู้จับฉลาก

วันรับสมัคร

สอบคัดเลือก

ประกาศผล
รายงานตัว

25-28 มี.ค. 61
08.30-16.30 น.

31 มี.ค. 61
09.00 -12.00 น.

4 เม.ย. 61
09.00 น.

-

-

7 เม.ย. 61
09.00 น.

25-28 มี.ค. 61
08.30-16.30 น.

31 มี.ค. 61
09.00 -12.00 น.

4 เม.ย. 61
09.00 น.

5 เม.ย. 61
09.00 น.
(ถ้ามี)

5 เม.ย. 61
09.00 น.
(ถ้ามี)

7 เม.ย. 61
09.00 น.

มอบตัว

ห้องเรียนพิเศษ
(วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ)

ห้องเรียนทั่วไป

หมายเหตุ

1. การประกาศผล รายงานตัว จับฉลาก และมอบตัว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาก่อนเวลา
09.00 น. ถ้ามาหลัง 09.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์
2. รับสมัครนักเรียนชายและนักเรียนหญิง จานวน 230 คน
- นักเรียนที่ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รับจานวน 30 คน
- นักเรียนทั่วไปรับจานวน 200 คน

ตารางวิชาที่สอบชั้น ม.1
ประเภทที่รับ

วิชาที่สอบ

คะแนน

1. ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ
สอบวันที่ 31 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

รวม 100 คะแนน

2. นักเรียนทั่วไป
สอบวันที่ 31 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 11.00 น.

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

รวม 100 คะแนน
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ระดับชั้น ม.4
1) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น

วันรับสมัคร

สอบคัดเลือก

ประกาศผล
และรายงานตัว

มอบตัว

5 เม.ย. 61
09.00 น.

8 เม.ย. 61
09.00 น.

25–28 มี.ค.61
1 เม.ย. 61
08.30-16.30 น. 09.00-11.00 น.

หมายเหตุ 1. การประกาศผล รายงานตัวและมอบตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาก่อนเวลา
09.00 น. ถ้ามาหลัง 09.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์
2. รับนักเรียนชายและหญิง จานวน 280 คน
กลุ่ม 1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
รับจานวน 120 คน
รับจากโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 60 คน
รับจากโรงเรียนทัว่ ไป 60 คน
กลุ่ม 2 คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
รับจานวน 40 คน
รับจากโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 20 คน
รับจากโรงเรียนทั่วไป 20 คน
กลุ่ม 3 ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
รับจานวน 40 คน
รับจากโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 20 คน
รับจากโรงเรียนทั่วไป 20 คน
กลุ่ม 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
รับจานวน 80 คน
รับจากโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 40 คน
รับจากโรงเรียนทั่วไป 40 คน
กลุ่ม 5 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
รับจานวน 40 คน
รับจากโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 20 คน
รับจากโรงเรียนทัว่ ไป 20 คน

ตารางวิชาที่สอบชั้น ม.4
ชั้น ม.4

วิชาที่สอบ

คะแนน

สอบวันที่ 1 เมษายน 61
เวลา 09.00 - 11.00 น.

วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย
สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ

รวม 100 คะแนน

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
เน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561
***********************************************************
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุก
ฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
2561 และมติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ จึงกาหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ไว้ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร ห้องเรียนพิเศษ
1.1 คุณสมบัตทิ ั่วไป
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
2) เป็นโสด
1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม 5 ภาคเรี ย น ไม่ ต่ ากว่ า 3.00 และคะแนนเฉลี่ ย สะสม
วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
2) มีความประพฤติเรียบร้อย
1.3 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) สาเนาทะเบียนบ้าน (ให้นาฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายสาเนาเอกสาร 1 ชุด)
3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า
กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า ใบ ปพ.1: ป หรือ
ใบ ปพ.7
(พร้อมสาเนา 1 ชุด)
4) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)

5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบ
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เกียรติบัตร ใบวุฒิบัตร (ถ้ามี)

2. กาหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ เน้นความเป็นเลิศทาง วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ –
ภาษาอังกฤษ รับจานวน 30 คน
แจกใบสมัคร
วันที่ 19 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัคร
วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องสมุด อาคาร 2 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
สอบคัดเลือก
วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้อง 533 อาคาร 5 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องนวมินทราชินูทิศ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
มอบตัว
วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องนวมินทราชินูทิศ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
3. ค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ 7,550 บาท
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ที่ห้องสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02-629-3717 หรือ
02-281-3535 ต่อ 412 และขอใบสมัครได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน หรือทาง www.makut.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ)
ประธานกรรมการคณะกรรมการรับนักเรียน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ปีการศึกษา 2561
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โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ตารางสรุปขั้นตอนการรับนักเรียน ระดับชั้น ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ
เน้นความเป็นเลิศทาง วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2561
*********************************************
ระดับชั้น ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ
ประเภท

วันรับสมัคร

การสอบคัดเลือก

ประกาศผล
รายงานตัว

มอบตัว

ห้องเรียนพิเศษ

24 - 28 ก.พ. 61
08.30-16.30 น.

10 มี.ค. 61
09.00 -12.00 น.

15 มี.ค. 61
09.00 น.

6 เม.ย. 61
09.00 น.

หมายเหตุ การประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาก่อนเวลา 09.00 น.
ถ้ามาหลัง 09.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์

กาหนดการสอบและวิชาที่สอบ
สอบวันที่ 10 มีนาคม 2561

เวลา
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.

วิชาที่สอบ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวมคะแนน

คะแนน
50
50
50
150

