ประกาศโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัคร
นักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ที่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ เพื่อให้การดาเนินการรับสมัครนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม โปร่งใส และเสมอภาค ในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระยะเวลาในการรับสมัคร การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
๑.คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
๑.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑
- สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
- มีสัญชาติไทย
- มีสถานภาพโสด
๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔
- สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
- มีสัญชาติไทย
- มีสถานภาพโสด
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๖ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และไม่มีผลการเรียน ๐,ร, มส.และ
มผ
- มีความประพฤติเรียบร้อย
- นักเรียนสมัครแผนการเรียน วิทย์-คณิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า
๒.๗๕ และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
- นักเรียนสมัครแผนการเรียน ศิลป์คานวณ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า
๒.๕๐ และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐

- นักเรียนสมัครแผนการเรียน ศิลป์ภาษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๒. หลักฐานการสมัคร
๒.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
๒.๓ เอกสาร ปพ.๑ (ฉบับสาเนา)
๒.๔ รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๒.๕ ใบประกาศผลคะแนนการสอบ O-NET รายบุคคล
๓. กาหนดวัน เวลา ในการรับสมัคร การคัดเลือก และการประกาศผล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
- การรับสมัคร วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ใต้ถุนอาคารเรียน
ล้อมปัญญา
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนล้อมปัญญา
- สอบแยกห้อง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารล้อมสุข เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๒.๐๐น.
พร้อมยื่นคะแนน O-NET รายบุคคล
- ประกาศผลการสอบแยกห้องและรายงานตัว วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ใต้ถุนอาคาร
เรียนล้อมปัญญา
- มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใต้โตน เวลา
๐๘.๓๐ น.- ๑๒.๐๐น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
- การรับสมัคร วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ใต้ถุนอาคารเรียน
ล้อมปัญญา
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ใต้ถุน
อาคารเรียนล้อมปัญญา
- สอบคัดเลือก (สอบประมวลความรู้และสอบสัมภาษณ์) พร้อมยื่นคะแนน O-NET รายบุคคล
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ใต้ถุนอาคารเรียน
ล้อมปัญญา
- มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ หอประชุมใต้โตน
๔. เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
- คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็น ร้อยละ ๘๐ และคะแนน O-NET
ร้อยละ ๒๐

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
- คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็น ร้อยละ ๕๐ และคะแนน O-NET
ร้อยละ ๒๐
- คะแนนสอบสัมภาษณ์ ๓๐ คะแนน (ความประพฤติ,ความสามารถ,คุณลักษณะ,
เกียรติบัตร ฯลฯ)
๕. จานวนนักเรียนที่รับสมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวนนักเรียนที่รับสมัครเข้าเรียนโดยวิธีการสอบแยกห้อง
๘ ห้องเรียน รับจานวน ๓๒๐ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวนนักเรียนที่รับสมัครเข้าเรียนโดยวิธีการสอบคัดเลือกและ
สอบสัมภาษณ์ จานวน ๕๙ คน
- แผนการเรียน วิทย์-คณิต
จานวน ๔ คน
- แผนการเรียน ศิลป์คานวณ จานวน ๑๑ คน
- แผนการเรียน ศิลป์ภาษา
จานวน ๒๑ คน
- แผนการเรียน ศิลป์ทั่วไป
จานวน ๒๓ คน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑๐๙๙๙๑๘๒ หรือ ๐๗๗-๓๖๕๐๑๑ ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ
(นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

