
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทั่วไปและ(MEP)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  (นักเรียนทั่วไป) 
นักเรียนทั่วไป จ ำนวน  ๓๒๐  คน 

คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
๑. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
๒. เป็นโสด 

ขั้นตอนการสมัคร 
๑. นักเรียนจะต้องแจ้งควำมจ ำนงเข้ำศึกษำต่อผ่ำนเว็บไซต์ 
http://www.bangkok2.org และพิมพ์แบบแจ้งควำมจ ำนง 
เพ่ือน ำมำใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรสมัคร 
๒. นักเรียนต้องมำสมัครเอง  
ณ โรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ ตำมปฏิทินกำรรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

หลักฐานการรับสมัคร 
๑. แบบแจ้งควำมจ ำนง พิมพ์จำกระบบกำรรับสมัครนักเรียน 
สพม.๒ (http://www.bangkok2.org) 
๒. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน และบิดำ มำรดำ     
จ ำนวน ๑ ชุด (ให้น ำตัวจริงมำด้วย) 
๓. หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่ำ 
๔. รูปถ่ำยขนำด ๑.๕ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป 

วันและเวลาการรับสมัครนักเรียนทั่วไป 
รับสมัคร       วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑ 
                  เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
                   
สอบคัดเลือก  วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๑ 
                 เวลำ ๐๙.๐๐ น.  
                  
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๑ 
                 เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                  
มอบตัว       วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๑ 
                 เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                 ณ โรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (MEP)  
นักเรียนห้องพิเศษ(MEP) จ ำนวน  ๓๐  คน 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
๑. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
๒. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  (มีคะแนนเฉลี่ยวิชำ  
ภำษำอังกฤษไม่ต่ ำกว่ำ 3.00) 
๓. ผู้สมัครจะต้องท ำแบบทดสอบ 2 ฉบับ 
    ฉบับที่ 1 วิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
    ฉบับที่ 2 ภำษำอังกฤษ 
๔. ผู้สมัครเรียนต้องสอบสัมภำษณ์กับครูชำวต่ำงชำติ 
ขั้นตอนการสมัคร 
๑. นักเรียนจะต้องแจ้งควำมจ ำนงเข้ำศึกษำต่อผ่ำนเว็บไซต์ 
http://www.bangkok2.org และพิมพ์แบบแจ้งควำมจ ำนง 
เพ่ือน ำมำใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรสมัคร 
๒. นักเรียนต้องมำสมัครเอง ณ โรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ 
ตำมปฏิทินกำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
หลักฐานการรับสมัคร 
๑. แบบแจ้งควำมจ ำนง พิมพ์จำกระบบกำรรับสมัครนักเรียน 
สพม.๒ (http://www.bangkok2.org) 
๒. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน และบิดำ มำรดำ จ ำนวน  
๑ ชุด (ให้น ำตัวจริงมำด้วย) 
๓. หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่ำ 
๔. รูปถ่ำยขนำด ๑.๕ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป 
วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน (MEP) 
รับสมัคร     วันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 
                เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร           
สอบคัดเลือก วันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๑ 
               เวลำ ๐๙.๐๐ น.                
ประกาศผล วันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๑ 
               เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.                
รายงานตัว วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๑ 
               เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.                
มอบตัว     วันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๑   เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.                  
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ติดต่อขอรายละเอียด 
153/34 ซอยเชิดวุฒำกำศ 5 ถนนเชิดวุฒำกำศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210 

โทรศัพท์ 0-2565-3725-6 ต่อ 300, 0-2565-3979 โทรสำร 0-2565-3979, 0-2565-3987 
Website : http://www.dmj.ac.th  Email : dmjschool@hotmail.com 

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
กำรรับนักเรียนทั้งหมด จ ำนวน ๒๘๐ คน จ ำนวน ๗ ห้อง  

แผนการเรียนที่เปิดสอน 
๑. วิทย์ – คณิต  จ ำนวน  ๒ ห้อง           ๔. อังกฤษ – ญี่ปุ่น จ ำนวน  ๑  ห้อง 
๒. คณิต – อังกฤษ จ ำนวน  ๑  ห้อง          ๕. ไทย – สังคม  จ ำนวน  ๒  ห้อง 
๓. อังกฤษ – จีน  จ ำนวน  ๑  ห้อง 

คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
   - ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ หรอืก ำลังศึกษำอยู่  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
ขั้นตอนการสมัคร 
   - นักเรียนต้องมำสมัครเอง ณ โรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ ตำมปฏิทินกำรรับสมัครนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

หลักฐานการรับสมัคร 
๑. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน และบิดำ มำรดำ จ ำนวน ๑ ชุด (ให้น ำตัวจริงมำด้วย) 
๒. หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือก ำลังศึกษำอยู่
ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่ำ 
๓. รูปถ่ำยขนำด ๑.๕ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป 

วันและเวลาการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

รับสมัคร       วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑                     สอบคัดเลือก  วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๑ 
                  เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร                    เวลำ ๐๙.๐๐ น.                 

ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๑              มอบตัว       วันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๑ 
                  เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.                                               เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                  ณ โรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ  
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(รอบ ๒) 

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รับสมัคร       วันที่ ๙ – ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๑ 
                  เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
                   
ประกาศผล    วันที่ ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๑ 
                   เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                    
รายงานตัวมอบตัว    วันที่ ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๑ 
                   เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                   ณ โรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ 
 

 

 

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รับสมัคร         ตำมโรงเรียนก ำหนดภำยใน กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 
รายงานตัว      ๕ เมษำยน ๒๕๖๑ 
                    เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                    ณ โรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ 
มอบตัว           ๘ เมษำยน ๒๕๖๑ 
                    เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                    ณ โรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ 
 
 

 

 

 

 

 


