ประกาศโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
เรื่อง การรับนักเรียนทั่วไปเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
..............................................................................................
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาศเข้ารับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรมเสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้าง
การรับรู้อย่างมีประสิทธิ ผล สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวันเรียนจนจบการศึกษาภาค
บั ง คั บ อย่ า งมี ค ุ ณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ ่ า ย พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ 2542 และแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการแผนการศึกษาแห่งชาติ พศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรี ยนใน
สถานศึกษาและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ๑0/๑๕๖๓ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕0 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง
กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒564 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จึงกำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ไว้ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. นักเรียนเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตดอนเมือง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 นอกเหนือจากนี้ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียนพิจารณา

-22. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
1) สำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ กำลังเรียนชั้น
ป.6 ในปีการศึกษา 2563
2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
3) สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
3. ประเภทและจำนวนนักเรียนที่ประกาศรับ
3.1 ห้องเรียนพิเศษ
จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 66 คน ด้งนี้
1) วิทยาศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ(Gifted)
จำนวน 1 ห้อง ๆ ละ 36 คน
2) ภาษาอังกฤษ English Program (EP)
จำนวน 1 ห้อง ๆ ละ 30 คน
3.2 ห้องเรียนปกติ
จำนวน 12 ห้องเรียน จำนวน 480 คน ดังนี้
1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการสอบคัดเลือก
จำนวน 240 คน
2) นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ/ทั่วไป สอบคัดเลือก จำนวน 182 คน
3) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
จำนวน 30 คน
4) ความสามารถพิเศษ
จำนวน 28 คน
4. หลักฐานการสมัคร
1) ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็ปไซต์ WWW.bangkok2.org
2) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดาและมารดาจำนวน 1 ชุด
3) หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ป.6 ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือ
กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.6 (ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
๔) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
๕) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
5. เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 เกณฑ์การคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ English Program (EP)
พิจารณาจากคะแนนการสอบคัดเลือก โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
และสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนต้องมีผลคะแนนโดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย
5.2 เกณฑ์การคัดเลือกห้องเรียนปกติ
พิจารณาคะแนนการสอบคัดเลือก โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนสำหรับการสอบคัดเลือกจากนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ/ทั่วไป ต้องได้คะแนนรวม
อยู่ในลำดับที่ 1-182 โดยการเรียนลำดับจากมากไปน้อย และนักเรียนในเขตพื้นที่บริการต้องได้คะแนนรวมอยู่ใน
ลำดับที่ 1-240
หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนที่สอบคัดเลือกคะแนนคนสุดท้ายของจำนวนที่ประกาศรับเท่ากันหลายคนจะพิจารณา
รับเข้าเรียนทุกคนเข้าเรียนต่อ
6. เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 30 คน โดยคณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้พิจารณา โดยความเห็นชองของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักเกณฑ์
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 4 กรณี ดังนี้
1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึง่ มีเงื่อนไขพิเศษและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

-32) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการส่งเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
7. เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ จำนวน 28 คน
ด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ทัศนศิลป์ ขับร้อง นาฎศิลป์ และอื่น ๆ จำนวน 14 คน
ด้านกีฬา กรีฑาฟุตบอล บาสเกตบอล ว่ายน้ำ กอล์ฟ แบดมินตัน และอื่น ๆ จำนวน 14 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
หรือกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
2) ผลการเรียน เฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (ภาคเรียนที่ 1) ทุกกลุ่มสาระฯ ไม่ต่ำกว่า 3.00
3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
4) สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
5) ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
1.2 ห้องเรียนปกติ( ม.3 เดิม)
1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบำรุง
2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.3 ห้องเรียนปกติสอบคัดเลือก
1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
หรือกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. ประเภทและจำนวนนักเรียนที่ประกาศรับ
2.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 36 คน
2.2 ห้องเรียนปกติ( ม.3 เดิม)
จำนวน 320 คน
1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รับ 3 ห้องเรียน จำนวน 120 คน
2) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ รับ 2 ห้องเรียน จำนวน 80 คน
3) แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
รับ 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน
4) แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
รับ 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน
5) แผนการเรียนภาษาจีน
รับ 2 ห้องเรียน จำนวน 80 คน
6) แผนการเรียนทักษะอาชีพการงาน
รับ 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน
3.3 ห้องเรียนปกติสอบคัดเลือก
จำนวน 80 คน
1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 24 คน
2) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ จำนวน 16 คน
3) แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
จำนวน 8 คน
4) แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
จำนวน 8 คน
5) แผนการเรียนภาษาจีน
จำนวน 16 คน
6) แผนการเรียนทักษะอาชีพการงาน
จำนวน 8 คน

-43. หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
2) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดาและมารดาจำนวน 1 ชุด
3) หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า
กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
๔) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
๕) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
4. เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน
4.1 เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
พิจารณาจากคะแนนการสอบคัดเลือก โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
และสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนต้องมีผลคะแนนโดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย
4.2 เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม
1) ผลการเรียนเฉลี่ย GPAX 5 ภาคเรียน(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 และภาคเรียนที่ 1)
2) ผลการเรียน GPA เฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
3) นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ 2 แผนการเรียน
4) นักเรียนต้องมีความประพฤดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
5) โรงเรียนจะพิจารณาโดยเรียงลำดับจาก GPAX สูงสุดไปจนครบตามจำนวน
ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
(GPAX)

แผนการเรียน

GPA(ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เฉพาะวิชาพื้นฐาน)
วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ไม่ต่ำกว่า
2.75

ไม่ต่ำกว่า
2.75
2.50

ไม่ต่ำกว่า
2.50
2.50

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.75
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
2.50
ภาษาฝรั่งเศส
2.00
ภาษาญี่ปุ่น
2.00
ภาษาจีน
2.00
ทักษะอาชีพการงาน
2.00
(ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง)
กำหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
ห้องเรียนพิเศษ
ประเภท

วันสมัคร

สอบคัดเลือก

ประกาศผล

รายงานตัว

มอบตัว

ห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

19-23 มี.ค. 2564 ๓ เม.ย. 2564
08.30-16.30 น. 08.30-16.30 น.

6 เม.ย. 2564
09.00 น.

6 เม.ย. 2564
08.30-12.00 น.

10 เม.ย. 2564
08.30-12.00 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

19-23 มี.ค.2564
08.30-16.30 น.

6 เม.ย. 2564
09.00 น.

6 เม.ย. 2564
08.30-12.00 น.

10 เม.ย. 2564
08.30-12.00 น.

๔ เม.ย. 2564
08.30-16.30 น.

-5ห้องเรียนปกติ
ประเภท

ประกาศผล

รายงานตัว

มอบตัว

สอบภาคปฏิบัติ
24-27 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2564
08.30-16.30 น. 08.30-16.30 น.

30 เม.ย. 2564
09.00 น.

30 เม.ย. 2564
08.30-12.00 น.

8 พ.ค. 2564
08.30-12.00 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอบคัดเลือก

สอบคัดเลือก
24-28 เม.ย. 2564 1 พ.ค. 2564
08.30-16.30 น. 08.30-16.30 น.

5 พ.ค. 2564
09.30 น.

5 พ.ค. 2564
08.30-12.00 น.

8 พ.ค. 2564
08.30-12.00 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สอบคัดเลือก

สอบคัดเลือก
24-28 เม.ย. 2564 2 พ.ค. 2564
08.30-16.30 น. 08.30-16.30 น.

6 พ.ค. 2564
09.00 น.

6 พ.ค. 2564
08.30-12.00 น.

9 พ.ค. 2564
08.30-12.00 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ม.3 เดิม

พิจารณาคัดเลือก
15-25 ก.พ. 2564 15 มี.ค. 2564
08.30-16.30 น.

17 มีนาคม 2563
09.30 น.

6 พ.ค. 2564
08.30-12.00 น.

9 พ.ค. 2564
08.30-12.00 น.

ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ

วันสมัคร

สอบคัดเลือก

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คนละ 3,600 บาท
- ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 คนละ 3,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

