ประกาศโรงเรียนบางลีว่ ิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ประจาปี การศึกษา 2561
***************
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ประจาปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนบางลี่วิทยา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
และความต้องการของประชาชน จึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1. กาหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
1.1 นักเรี ยนในเขตพื้นที่บริ การของโรงเรี ยน (ตาบลสองพี่นอ้ ง ตาบลศรี สาราญ ตาบลต้นตาล
ตาบลหัวโพธิ์ ตาบลบางพลับ และตาบลเนินพระปรางค์) รับสมัครวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561
เวลา 08:30-16:30 น. ไม่ เว้ นวันหยุดราชการ รั บจำนวน 280 คน สถานที่รับสมัคร โรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา
1.2 นักเรี ยนนอกเขตพื้นที่บริ การของโรงเรี ยน รับสมัครวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561
เวลา 08:30-16:30 น. ไม่ เว้ นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร โรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเรี ยน
2.1 สาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิ การหรื อเทียบเท่า
2.2 เป็ นโสด
2.3 มีความประพฤติดี
2.4 ไม่ป่วยเป็ นโรคที่ตอ้ งห้าม อันเป็ นผลให้เป็ นอุปสรรคในการเรี ยน

3. หลักฐานทีต่ ้ องนามาแสดงในวันสมัคร
3.1 ใบสมัครของโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยากรอกข้อความที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เขียนด้วยลายมือ
ผูส้ มัคร
3.2 ติดรู ปถ่ายของผูส้ มัคร ขนาด 2 นิ้ว ต้องเป็ นรู ปถ่ายปั จจุบนั ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนหน้าตรง
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด ให้ติดในใบสมัคร 2 รู ป
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านนักเรี ยน, บิดา, มารดา ให้ถ่ายเอกสารแนบใบสมัคร
3.4 ปพ.1 ที่จบหลักสู ตรประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อประกาศนียบัตรที่เทียบได้ไม่ต่ากว่า ให้
ถ่ายเอกสารและนาฉบับจริ ง มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (คืนฉบับจริ ง)
3.5 หลักฐานอื่นๆที่แสดงความสามารถพิเศษ ให้ส่งต้นฉบับถ่ายเอกสารแนบใบสมัครได้
3.6 นักเรี ยนที่ประสงค์เข้าเรี ยนให้แต่งกายสุ ภาพตามเครื่ องแบบโรงเรี ยนเดิม หรื อแต่งกาย
สุ ภาพ (เฉพาะผูเ้ รี ยนจบก่อนปี การศึกษา 2560 )
4. การคัดเลือกนักเรียนเข้ าเรียน
4.1 นักเรี ยนในเขตพืน้ ที่บริ การ โรงเรี ยนกาหนดให้นกั เรี ยน
4.1.1 สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O – NET ใน วันที่ 31 มีนาคม 2561
เวลา 09:00 น. ณ โรงเรียนบางลีว่ ทิ ยา
4.1.2 จับฉลาก วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา
4.2 นักเรี ยนนอกเขตพืน้ ที่บริ การ โรงเรี ยนกาหนดให้นกั เรี ยนสอบคัดเลือกและใช้
คะแนน O – NET ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. ณ โรงเรียนบางลีว่ ิทยา
4.3 ประกาศผลและรายงานตัว
4.3.1 นักเรี ยนที่สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O – NET ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ โรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา
4.3.1 นักเรี ยนที่จบั ฉลาก ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561
เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ โรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา
5. การมอบตัว
นักเรี ยนที่ได้เข้าเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ของโรงเรี ยนบางลี่วิทยา ทุกคน
ต้องเข้า รั บ การมอบตัวพร้ อ มผูป้ กครอง ในวั นที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. ณ โรงเรี ยนบางลี่
วิทยา ถ้าไม่มามอบตัวตามกาหนด ถือว่าสละสิ ทธิ์ การเข้าเรี ยน
หลักฐานการมอบตัวนักเรียน
1. ปพ.1 และสาเนา 1 ฉบับ ส่ งพร้อมใบมอบตัว
2. ทะเบียนบ้านนักเรี ยน และสาเนา 1 ฉบับ ส่ งพร้ อมใบมอบตัว
3. ทะเบียนบ้านบิดา
และสาเนา 1 ฉบับ ส่ งพร้อมใบมอบตัว
4. ทะเบียนบ้านมารดา และสาเนา 1 ฉบับ ส่ งพร้ อมใบมอบตัว
5. สู ติบต
ั ร และสาเนา 1 ฉบับ ส่ งพร้อมใบมอบตัว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1. กาหนดวัน เวลา สถานทีร่ ับสมัคร
รับสมัครวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 เวลา 08:30-16:30 น. ไม่ เว้ นวันหยุดราชการไม่
เว้นวันหยุดราชการ เพิม่ จากนักเรี ยนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เดิม ครบ 200 คน สถานที่รับสมัคร โรงเรี ยนบาง
ลี่วทิ ยา
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเรียน
2.1 สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิ การหรื อเทียบเท่า
2.2 เป็ นโสด
2.3 มีความประพฤติดี
2.4 ไม่ป่วยเป็ นโรคที่ตอ้ งห้าม อันเป็ นผลให้เป็ นอุปสรรคในการเรี ยน
3. หลักฐานทีต่ ้ องนามาแสดงในวันสมัคร
3.1 ใบสมัครของโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยากรอกข้อความที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนเขียนด้วย
ลายมือผูส้ มัคร
3.2 ติดรู ปถ่ายของผูส้ มัคร ขนาด 2 นิ้ว ต้องเป็ นรู ปถ่ายปั จจุบนั ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด ให้ติดในใบสมัคร 2 รู ป
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านนักเรี ยน , บิดา , มารดา ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3.4 ปพ.1 ที่มีผลการเรี ยนจบหลักสู ตร
3.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรี ยนเดิม หรื อหลักฐานแสดง
ความสามารถพิเศษ ตามที่เจ้าหน้าที่รับสมัครระบุความเห็นเพิ่มเติมได้
3.6 นักเรี ยนที่ประสงค์สมัครเข้าเรี ยนให้แต่งกายตามเครื่ องแบบโรงเรี ยนเดิม หรื อแต่งกาย สุ ภาพ
(เฉพาะผูเ้ รี ยนจบก่อนปี การศึกษา 2560 )
4. สอบคัดเลือก
4.1 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เดิม และจากโรงเรี ยนอื่น สอบคัดเลือกและใช้ คะแนน
O – NET วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ โรงเรี ยนบางลี่วิทยา ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ
5. ประกาศผลและรายงานตัว
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ โรงเรี ยน
บางลี่วทิ ยา

6. การมอบตัว
นักเรี ยนที่ได้เข้าเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 ของโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยาทุกคน
ต้องเข้ารับการมอบตัวพร้อมผูป้ กครอง ใน วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. ณ โรงเรี ยนบางลี่
วิทยา ถ้าไม่มามอบตัวตามกาหนด ถือว่าสละสิ ทธิ์ การเข้าเรี ยน
หลักฐานการมอบตัวนักเรียน
1. ปพ. 1 และสาเนา 1 ฉบับ ส่ งพร้อมใบมอบตัว
2. ทะเบียนบ้านนักเรี ยน และสาเนา 1 ฉบับ ส่ งพร้อมใบมอบตัว
3. ทะเบียนบ้านบิดา และสาเนา 1 ฉบับ ส่ งพร้อมใบมอบตัว
4. ทะเบียนบ้านมารดา และสาเนา 1 ฉบับ ส่ งพร้อมใบมอบตัว
5. สู ติบตั ร และสาเนา 1 ฉบับ ส่ งพร้อมใบมอบตัว
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

(นางสาวฐิติพร หงษ์โต)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา

