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ประกาศโรงเรียนบางน้้าเปร้ียววิทยา 
เร่ือง   การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (เพิ่มเติม) 

 ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้ระบบสมัครออนไลน ์
.................................................... 

ด้วยโรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ได้ประกาศรับสมัคร
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ออนไลน์ไปแล้วนั้น ด้วย
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เป็นเหตุให้รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินและกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเล่ือนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ออกไปโดยไม่มีก้าหนด และ
ปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวคล่ีคลายลงแล้ว ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้ประกาศนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามหนังสือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 
๐๔๐๐๖/ว ๑๕๔๘ ลงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ และ ท่ี ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๖๖๖ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง
แนวทางการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ใหม่ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้การสอบคัดเลือก เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส โรงเรียน
บางน้้าเปรี้ยววิทยา จึงก้าหนดแนวปฏิบัติและรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

๑. วันรับสมัครและวิธีการรับสมัคร: รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Google Forms  
 ๑.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ รับสมัครวันท่ี ๓ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
โดยกรอกใบสมัครท่ีเว็บไซต์ www.bnpws.ac.th และทาง Facebook page โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา 
 ๑.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ รับสมัครวันท่ี ๓ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
โดยกรอกใบสมัครท่ีเว็บไซต์ www.bnpws.ac.th และทาง Facebook page โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา 
 ๑.๓ โดยการรับสมัครออนไลน์ผ่าน Google Forms (เปิดระบบรับสมัครอีกครั้งต้ังแต่ 
วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. และปิดรับสมัคร ในวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๑.๔ นักเรียนต้องมีบัญชี E – mail ท่ีเข้าไปสมัครออนไลน์ ผ่าน Google Forms ด้วย Gmail 
(บัญชี E – mail ต้องเป็นบัญชีท่ีถูกต้อง) 
 ๑.๕ หลังสมัครเสร็จส้ินโปรแกรมจะส่งเอกสารยืนยันการสมัคร ให้นักเรียนอัตโนมัติทาง E – 
mail ท่ีนักเรียนระบุไว้ ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก และพิมพ์เป็นหลักฐานในการเข้าห้อง
สอบ พร้อมติดรูปถ่าย ๓ x ๔ นิ้ว จ้านวน ๑ รูป (ถ้านักเรียนไม่ได้รับใบสมัครตอบกลับทาง E – mail เนื่องจาก
กรอกบัญชี E – mail ไม่ถูกต้อง นักเรียนสามารถรับใบสมัครได้ในวันสอบ โดยการยื่นบัตรประจ้าตัวประชาชนเพื่อ
ยืนยันตัวนักเรียน) 
      หมายเหตุ ส้าหรับนักเรียนท่ีสมัครออนไลน์ไว้แล้วไม่ต้องสมัครอีก และนักเรียนท่ีไม่สามารถ 
สมัครออนไลน์ได้ให้มาติดต่อสมัครท่ีโรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา ตามวัน เวลา ท่ีก้าหนดไม่เว้นหยุดราชการ 

 ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
  ๒.๑ ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.bnpws.ac.th และทาง 
Facebook page โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา เพื่อยืนยันข้อมูลการสมัครของนักเรียน 
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  ๒.๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๔ ในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ www.bnpws.ac.th และทาง 
Facebook page โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา 

  ๓. แผนการเรียนที่เปิดสอน 
๓.๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) 
๓.๒ แผนการเรียนอาชีพ (เน้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๔.๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ๔.๑.๑ ส้าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือก้าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
 ๔.๑.๒ เป็นโสด 
 ๔.๑.๓ ไม่จ้ากัดอายุ 
 ๔.๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี                                
๔.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ๔.๒.๑ ส้าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือเทียบเท่า หรือก้าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
 ๔.๒.๒ เป็นโสด 
 ๔.๒.๓ ไม่จ้ากัดอายุ 
 ๔.๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

๕. การคัดเลือกนักเรียน 
โรงเรียนรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทุกคนท่ีมาสมัคร และนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการในกรณี

นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการสมัครเข้าเรียนไม่ครบจ้านวนตามแผนการรับนักเรียน และจะรับนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ
ให้ครบตามแผนการรับนักเรียน ท้ังนี้ นักเรียนท่ีมาสมัครเรียนทุกคนจะต้องเข้าสอบเพื่อจัดแผนการเรียนจากวิชาหลัก 
จ้านวน ๕ วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิชา
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เกณฑ์การพิจารณาการสอบเพื่อจัดแผนการเรียนของผู้สมัคร 
๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดเป็นคะแนนร้อยละ ๘๐ 
๒) คะแนน O – NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นคะแนนร้อยละ ๒๐ 
โดยค้านวณคะแนนรวมจาก ข้อ ๑) + ๒) 

  ๖. การสอบคัดเลือก / สอบเตรียมความพร้อมพื้นฐานการเรียน 
 ๖.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ สอบวันเสาร์ ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
 ๖.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ สอบวันอาทิตย์ ท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ๖.๓ ให้นักเรียนยื่นเอกสารการสมัครในวันสอบ ดังนี้ 
   ๖.๓.๑ ใบสมัครออนไลน์พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย (ถ้านักเรียนไม่ได้รับใบสมัครตอบกลับ
ทาง E – mail เนื่องจากกรอกบัญชี E – mail ไม่ถูกต้อง นักเรียนสมารถรับใบสมัครได้ในวันสอบ โดยการยื่นบัตร
ประจ้าตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวนักเรียน) 
   ๖.๓.๒ รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๓ x ๔ ซม. จ้านวน ๒ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
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        ๖.๓.๓ ส้าเนาทะเบียนบ้าน ท่ีมี ช่ือ – สกุลผู้สมัคร 
   ๖.๓.๔ ส้าเนาทะเบียนบ้านท่ีมี ช่ือ – สกุล บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีท่ีนักเรียน 
ไม่ได้อยู่กับ บิดามารดา 
   ๖.๓.๕ ส้าเนาใบแสดงผลการเรียน ปพ.๑ 
   ๖.๓.๖ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) 
   ๖.๓.๗ ส้าเนาสูติบัตรของผู้สมัคร ( กรณีไม่มีส้าเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา ) 
         ๖.๓.๘ หลักฐานอื่น ๆ ( เอกสารการเปล่ียน ช่ือ – สกุล ของนักเรียน บิดา หรือมารดา ) 
   ๖.๓.๙ เอกสารตามข้อ ๖.๓.๓ ถึง ๖.๓.๘ ให้เซ็นช่ือรับรองส้าเนาถูกต้อง 

 ๗. เอกสารหลักฐานและอปุกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 
  ๗.๑ เอกสารยืนยันในการสมัครออนไลน์พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 
  ๗.๒ บัตรประจ้าตัวประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวนักเรียนท่ีมีรูปถ่าย (ออกโดยหน่วยงานราชการ) 
  ๗.๓ ปากกา ดินสอ ยางลบ ปากกาลบค้าผิด 
  ๗.๔ ไม่อนุญาตให้น้าเครื่องมือส่ือสาร เครื่องค้านวณทุกชนิด หรืออุปกรณ์ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงเข้า
ห้องสอบ 
  ๗.๕ แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม 

 ๘. การประกาศผลสอบคัดเลือกและจัดห้องเรียน 
  ๘.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประกาศผลสอบคัดเลือกและจัดห้องเรียน วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.bnpws.ac.th และทาง Facebook page  โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา 
  ๘.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประกาศผลสอบคัดเลือกและจัดห้องเรียน วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.bnpws.ac.th และทาง Facebook page โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา 

 ๙. การรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษา 
  ๙.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ รายงานตัวและมอบตัวในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 
  ๙.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ รายงานตัวและมอบตัวในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

 ๑๐. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
  โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา ได้ก้าหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขก้าหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
  ๑๐.๑ การจัดนักเรียนต่อห้องสอบ ก้าหนดนักเรียนต่อห้องสอบ จ้านวน ๒๐ คน/ห้องสอบ 
  ๑๐.๒ นักเรียนท่ีเข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการวัดอุณหภูมิ และจุดบริการ
แอลกอฮอล์เจลฆ่าเช้ือล้างมือ ตามจุดท่ีโรงเรียนก้าหนด 
  ๑๐.๓ โรงเรียนไม่อนญุาตให้ผู้ปกครองน้ารถยนต์หรือจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณโรงเรียน ในวัน
สอบ โดยโรงเรียนก้าหนดจุดรับ – ส่ง นักเรียน ๒ จุด คือ ประตูท่ี ๑ ด้านฝ่ังท่ีติดกับส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย (กศน.) และประตูท่ี ๒ ด้านฝ่ังศาลพระพรหม 
  ๑๐.๔ โรงเรียนงดจ้าหน่ายอาหาร และเครื่องด่ืมทุกชนิดในวันสอบ 
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  ให้นักเรียนท่ีมีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ศึกษารายละเอียด
หลักการ วิธีการ เงื่อนไขการสอบคัดเลือก ตามระเบียบการแนบท้ายประกาศ และให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติตามประกาศข้อ ๑ – ๖ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักเรียนท่ีเข้าสอบคัดเลือกตามท่ีก้าหนด 
มิฉะนั้นจะไม่สิทธิได้เข้าเรียน  
  ๒. ศึกษารายละเอียด และปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครนักเรียนท่ีแนบท้ายประกาศนี้ทุกขั้นตอน
อย่างเคร่งครัด                                
  ๓. ศึกษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครท่ีเว็บไซต์โรงเรียน www.bnpws.ac.th และทาง 
Facebook page โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา 
  ๔. การประกาศผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นอันส้ินสุดและเด็ดขาด 
  ๕. หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามได้ท่ี โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา ในวันและเวลาราชการ 
โทร. ๐-๓๘๕๘-๑๗๕๒ 
 
 

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ 

ประกาศ  ณ  วนัที ่       เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   
 
 
 
                              (นายวิโรจน์ จ้าปาทอง) 
                                                    ผู้อา้นวยการโรงเรียนบางน้า้เปร้ียววิทยา 
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ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 
ระดับช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ ๑ และระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา  ส้านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ 

ล้าดับ รายการ ก้าหนดการ สถานที่ด้าเนินการ หมายเหตุ 
๑ รับสมัครนักเรียน วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ที่เว็บไซต์ www.bnpws.ac.th และทาง 
Facebook page โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยว
วิทยา 

 
 

 - ระบบออนไลน์ผ่าน 
Google Froms  

- ส้าหรับนักเรียนที่สมัคร 
ออนไลน์ไว้แล้วไม่ต้องสมัครอีก 
- ส้าหรับนักเรียนที่สมัคร 
ออนไลน์ไม่ได้ให้ติดต่อสมัครที่ 
โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา 
 ตามวัน เวลา ดังกล่าว 
 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๒ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่
สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

    วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - เว็บไซต์ 
www.bnpws.ac.th 
- Facebook page 
โรงเรียนบางน้้า - 
เปรี้ยววิทยา 

   เพ่ือยืนยันการสมัครของ 
นักเรียน 

๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือก 

    วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - เว็บไซต์ 
www.bnpws.ac.th 
- Facebook page 
โรงเรียนบางน้้า - 
เปรี้ยววิทยา 

- 

๔ การสอบคัดเลือก /  
สอบเตรียมความพร้อม 
พื้นฐานการเรียน 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 
 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 

 
 
 

- วันสอบเสาร์ ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
- สอบวันอาทิตย์ ท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 
 
- สนามสอบโรงเรียน
บางน้้าเปรี้ยววิทยา 

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และ ๔ น้าเอกสารการสมัครมา
ส่งในวันสอบ ดังน้ี 
 - รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง 
๓ x ๔ น้ิว จ้านวน ๑ รูป  
 - ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
 - ส้าเนาทะเบียนบ้าน บิดา 
มารดา และผู้ปกครอง 
 - รายงานผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
 (O – NET) 
 - ส้าเนาใบแสดงผลการเรียน  
ปพ.๑ 
 - ส้าเนาสูจิบัตรของผู้สมัคร 

๕ ประกาศผลสอบ 
และจัดห้องเรียน 

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

 
 
 ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
- ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

- เว็บไซต์ 
www.bnpws.ac.th 
- Facebook page 
โรงเรียนบางน้้า -เปรี้ยว
วิทยา 

- 

๖ รายงานตัวและมอบตัว 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 

 
- ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
- ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓   
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

- โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยว
วิทยา 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และ ๔ ที่ยังไม่ส่งเอกสารการ
สมัครให้น้าเอกสารมาส่งในวัน
รายงานตัวและมอบตัว 

 


