ประกาศโรงเรียนบางลีว่ ทิ ยา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2562
***************
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง นโยบาย
และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับนักเรี ยน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา
2562 เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2562
โรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย สอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ
ความต้องการของประชาชน จึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1. ห้ องเรียนปกติ จานวน 7 ห้อง จานวน 280 คน
1.1 นักเรี ยนในเขตพื้นที่บริ การของโรงเรี ยน
1.2 นักเรี ยนนอกเขตพื้นที่บริ การของโรงเรี ยน(ถ้านักเรี ยนในเขตพื้นที่บริ การยังไม่ครบจานวน)
เขตพืน้ ทีบ่ ริการของโรงเรียนบางลีว่ ทิ ยา มีดงั นี้
ตาบลสองพี่นอ้ ง ตาบลศรี สาราญ
ตาบลต้นตาล
ตาบลหัวโพธิ์ ตาบลบางพลับ ตาบลเนินพระปรางค์
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเรียน
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
2.1.1 สาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการหรื อ
เทียบเท่าหรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561 หรื อเทียบเท่า
2.1.2 เป็ นโสด
2.1.3 มีความประพฤติเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
2.1.4 ไม่ป่วยเป็ นโรคที่ตอ้ งห้าม อันเป็ นผลให้เป็ นอุปสรรคในการเรี ยน
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
2.2.1 นักเรียนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1) นักเรี ยนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยูใ่ นเขตพื้นที่บริ การของโรงเรี ยนตาม
ประกาศนี้ อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และต้องอาศัยอยูจ่ ริ งกับบิดา มารดา หรื อ
ผูป้ กครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็ นเจ้าบ้านหรื อเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้า
บ้านหรื อเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยูจ่ ริ ง

กรณี ที่ไม่ได้อาศัยอยูก่ บั บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็ นเจ้าบ้านหรื อเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรี ยนอยูจ่ ริ งในเขตพื้นที่
บริ การ ให้มีการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งบันทึกเป็ นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรี ยนของโรงเรี ยน และให้
เจ้าบ้านหรื อเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยูจ่ ริ ง
2) นักเรี ยนที่เป็ นบุตรของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยนนั้น
2.2.2 นักเรียนทัว่ ไป หมายถึง นักเรี ยนที่อาศัยอยูน่ อกเขตพื้นที่บริ การของโรงเรี ยนตาม
ประกาศนี้
3. หลักฐานการสมัคร ผูส้ มัครต้องนาเอกสารหลักฐานมาสมัคร ดังนี้
3.1 ใบสมัครของโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยาซึ่งกรอกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว
3.2 ใบรับรองที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6 (ปพ.7) หรื อใบแสดงผลการเรี ยน
(ปพ.1) กรณี จบการศึกษาแล้ว
3.3 รู ปถ่ายของผูส้ มัคร ขนาด 2 นิ้วจานวน 2 รู ป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัคร)
3.4 ทะเบียนบ้านนักเรี ยน ฉบับจริ ง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3.5 เอกสารแสดงผลคะแนน O – NET (นามายืน่ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562)
3.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริ ง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
หมายเหตุ ถ้านักเรี ยนไม่มีหรื อไม่ยนื่ แสดงผลคะแนนO – NET จะถือว่าคะแนน O – NET เป็ นศูนย์
4. กาหนดวัน เวลา และกิจกรรมในการรับนักเรียน ดังนี้
ระดับชั้น/ประเภท
ม.1
ในเขตพื้นที่บริ การ

ม.1
นอกเขตพื้นที่บริ การ

รับสมัคร
22 - 27 มี.ค. 62
(08:30 – 16:30น.)
24 มี.ค. 62
งดรับสมัคร
22 – 27 มี.ค. 62
(08:30 – 16:30น.)
24 มี.ค. 62
งดรับสมัคร

สอบคัดเลือก

ประกาศผลและ
รายงานตัว

มอบตัว

5 เม.ย. 62
(09:00 – 12:00น.)

7 เม.ย. 62
(09:00 – 16:30น.)

8 เม.ย. 62
(09:00 – 16:30น.)

5 เม.ย. 62
(09:00 – 12:00น.)

7 เม.ย. 62
(09:00 – 16:30น.)

8 เม.ย. 62
(09:00 – 16:30น.)

5. สถานทีร่ ับสมัคร ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 โรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา
6. การคัดเลือกนักเรียนเข้ าเรียน
นักเรียนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ คัดเลือกนักเรี ยนในเขตพื้นที่บริ การของโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา
เข้าเรี ยนทุกคน และต้องเข้าสอบคัดเลือกนักเรี ยนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

นักเรียนนอกเขตพืน้ ทีบ่ ริการ ถ้านักเรี ยนในเขตพื้นที่บริ การยังไม่ครบจานวน จึงจะ
พิจารณารับนักเรี ยนนอกเขตพื้นที่บริ การจนครบจานวนที่โรงเรี ยนประกาศรับ และต้องเข้าสอบคัดเลือก
นักเรี ยนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา มีดงั นี้
6.1 เกณฑ์ การพิจารณาในการสอบคัดเลือก มีดงั นี้
4.1.1 คะแนนสอบคัดเลือก ร้อยละ 70
4.1.2 คะแนน O – NET ร้อยละ 30
6.2 รายวิชาในการสอบคัดเลือก มี 5 รายวิชา ดังนี้
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
7. การประกาศผลและรายงานตัว
นักเรี ยน สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก ได้จากป้ ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน
บางลี่วทิ ยา และทาง www.bangli.ac.th
นักเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์ ในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ โรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา
8. การมอบตัวนักเรียน
นักเรี ยนที่ได้เข้าเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2562 ของโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา ทุก
คนต้องเข้ารับการมอบตัวพร้อมผูป้ กครอง ในวันที่ 8 เมษายน 256 2 เวลา 09:00 น. ณ โรงเรี ยน
บางลี่วทิ ยา ถ้าไม่มามอบตัวตามกาหนดถือว่าสละสิ ทธิ์ การเข้าเรี ยน
ทางโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา จึงขอให้ผปู้ กครองนักเรี ยนที่มีความประสงค์จะให้นกั เรี ยนใน
ความปกครองของท่าน เข้าศึกษาต่อโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา ปี การศึกษา 2562 ได้ดาเนินการให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และกาหนดวัน เวลา ตามประกาศนี้ หากนักเรี ยนไม่ดาเนินการตามกาหนด วัน
เวลา ตามประกาศนี้ ถือว่าสละสิ ทธิ์

ประกาศ ณ วันที่

25 กุมภาพันธ์ 2562

(นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา

หมายเหตุ

นักเรี ยนที่มาติดต่อกับทางโรงเรี ยน ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรี ยนทุกครั้ง

ประกาศโรงเรียนบางลีว่ ทิ ยา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2562
***************
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง นโยบาย
และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับนักเรี ยน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา
2562 เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2562
โรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย สอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ
ความต้องการของประชาชน จึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1. ห้ องเรียนปกติ จานวน 5 ห้อง จานวน 2
00 คน โดยแยกตามแผนการเรี ยน ดังนี้
1.1 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์
จานวน 120 คน
1.2 แผนการเรี ยนภาษาจีน
จานวน 40 คน
1.3 แผนการเรี ยนทัว่ ไป
จานวน 40 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเรียน
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
2.1.1 สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการหรื อ
เทียบเท่า หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2561 หรื อเทียบเท่า
2.1.2 เป็ นโสด
2.1.3 มีความประพฤติเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
2.1.4 ไม่ป่วยเป็ นโรคที่ตอ้ งห้าม อันเป็ นผลให้เป็ นอุปสรรคในการเรี ยน
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
2.2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นักเรี ยนที่แสดงความประสงค์เรี ยน
แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ และมีคะแนนรวมอยูใ่ นอันดับ 120 คนแรก ของผูป้ ระสงค์
เรี ยนแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์
2.2.2 แผนการเรียนภาษาจีน นักเรี ยนที่แสดงความประสงค์เรี ยนแผนการเรี ยนภาษาจีน
และมีผลคะแนนรวมอยูใ่ นอันดับ 40 คนแรก ของผูท้ ี่มีประสงค์เรี ยนแผนการเรี ยนภาษาจีน
2.2.3 แผนการเรียนทัว่ ไป นักเรี ยนที่แสดงความประสงค์เรี ยนแผนการเรี ยนทัว่ ไป และ
มีผละคะแนนรวมอยูใ่ นอันดับ 40 คนแรก ของผูท้ ี่ประสงค์เรี ยนแผนการเรี ยนทัว่ ไป

3. หลักฐานการสมัคร ผูส้ มัครต้องนาเอกสารหลักฐานมาสมัคร ดังนี้
3.1 ใบสมัครของโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยาซึ่งกรอกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว
3.2 ใบรับรองที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาปี3ที่(ปพ.7) หรื อใบแสดงผลการเรี ยน
(ปพ.1) กรณี จบการศึกษาแล้ว
3.3 รู ปถ่ายของผูส้ มัคร ขนาด 2 นิ้วจานวน 2 รู ป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัคร)
3.4 ทะเบียนบ้านนักเรี ยน ฉบับจริ ง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3.5 เอกสารแสดงผลคะแนน O – NET (นามายืน่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562)
3.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริ ง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
หมายเหตุ ถ้านักเรี ยนไม่มีหรื อไม่ยนื่ แสดงผลคะแนนO – NET จะถือว่าคะแนน O – NET เป็ นศูนย์
4. กาหนดวัน เวลา และกิจกรรมในการรับนักเรียน ดังนี้
ระดับชั้น/ประเภท
นักเรี ยนที่จบ ม.3
จาก ร.ร.บางลี่วทิ ยา

นักเรี ยนที่จบ ม.3
จาก ร.ร.อื่น

รับสมัคร
22 – 27 มี.ค. 62
(08:30 – 16:30น.)
งดรับสมัคร
วันที่ 24 มี.ค. 62
22 – 27 มี.ค. 62
(08:30 – 16:30น.)
งดรับสมัคร
วันที่ 24 มี.ค. 62

สอบคัดเลือก

ประกาศผลและ
รายงานตัว

มอบตัว

31 มี.ค. 62
(09:00 – 12:00น.)

6 เม.ย. 62
(09:00 – 16:30น.)

9 เม.ย. 62
(09:00 – 16:30น.)

31 มี.ค. 62
(09:00 – 12:00น.)

6 เม.ย. 62
(09:00 – 16:30น.)

9 เม.ย. 62
(09:00 – 16:30น.)

5. สถานทีร่ ับสมัคร ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 โรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา
6. การคัดเลือกนักเรียนเข้ าเรียน
6.1 นักเรียนทีจ่ บชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากโรงเรียนบางลีว่ ทิ ยา คัดเลือกโดยพิจารณา
นักเรี ยนที่มีศกั ยภาพเหมาะสม เข้าเรี ยนให้เต็มแผนการรับนักเรี ยนของโรงเรี ยน
6.2 นักเรียนทีจ่ บชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากโรงเรียนอืน่ รับนักเรี ยนจากโรงเรี ยนอื่นเข้า
เรี ยน กรณี รับนักเรี ยนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา ไม่เต็มแผนการรับนักเรี ยน
6.3 เกณฑ์ พจิ ารณาคัดเลือก โดยการสอบเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา กาหนด
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก โดยคานวณคะแนนรวมจาก
1. คะแนนสอบที่ใช้ขอ้ สอบของโรงเรี ยน ร้อยละ 70
2. คะแนน O – NET 4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ร้อยละ 30

6.4 รายวิชาในการสอบคัดเลือก มี 5 รายวิชา ดังนี้
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
7. การประกาศผลและรายงานตัว
นักเรี ยน สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก ได้จากป้ ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน
บางลี่วทิ ยา และทาง www.bangli.ac.th
นักเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์ ในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ โรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา
8. การมอบตัวนักเรียน
นักเรี ยนที่ได้เข้าเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2562 ของโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา ทุก
คนต้องเข้ารับการมอบตัวพร้อมผูป้ กครอง ในวันที่ 9 เมษายน 256 2 เวลา 09:00 น. ณ โรงเรี ยน
บางลี่วทิ ยา ถ้าไม่มามอบตัวตามกาหนดถือว่าสละสิ ทธิ์ การเข้าเรี ยน
ทางโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา จึงขอให้ผปู้ กครองนักเรี ยนที่มีความประสงค์จะให้นกั เรี ยนใน
ความปกครองของท่าน เข้าศึกษาต่อโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา ปี การศึกษา 2562 ได้ดาเนินการให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และกาหนดวัน เวลา ตามประกาศนี้ หากนักเรี ยนไม่ดาเนินการตามกาหนด วัน
เวลา ตามประกาศนี้ ถือว่าสละสิ ทธิ์

ประกาศ ณ วันที่

25 กุมภาพันธ์ 2562

(นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา

หมายเหตุ

นักเรี ยนที่มาติดต่อกับทางโรงเรี ยน ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรี ยนทุกครั้ง

