
 
 

    
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
มีความประสงค์ในการรับนักเรียน    เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจ า 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    

๑. คุณสมบัติของนักเรียน 
๑.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
       ไม่ก าจัดอายุ 
๑.๒  เป็นโสด 
๑.๓  นักเรียนต้องมีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๑.๔  นักเรียนต้องปลอดสารเสพติด 

๒.  หลักฐานในการสมัคร 
๒.๑  ใบสมัครของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
๒.๒  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับถ่ายเอกสาร  จ านวน ๑ ฉบับ)  หรือหลักฐานที่แสดงว่าจบ   
       การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หรือเทียบเท่า  
๒.๓  ใบรับรองผลคะแนน O- NET ใน ๕ วิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   

                       ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ 
๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ที่แสดงชื่อ – นามสกุล  บิดา  มารดา  และตัวนักเรียน 
       (ฉบับถ่ายเอกสารอย่างละ ๑ ฉบับ)  เป็นหลักฐานประกอบ 
- กรณีบิดา  มารดา  เสียชีวิต  ต้องใช้ใบมรณะบัตร  (ฉบับถ่ายเอกสาร) เป็นหลักฐานประกอบ 
- กรณีบิดา  มารดา  หย่าร้าง  ตามกฎหมาย  ต้องใช้ใบหย่า (ฉบับถ่ายเอกสาร) เป็นหลักฐาน

ประกอบ 
๒.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ  บิดา  มารดา  และตัวนักเรียน (ถ้ามี)  (ฉบับถ่ายเอกสาร

อย่างละ ๑ ฉบับ)  เป็นหลักฐานประกอบ 
     ๒.๖  รูปถ่ายขนาด ๑.๕  นิ้ว  จ านวน ๒ รปู 

 
 
 



  ๓. ก าหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
      ๓.๑  รับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ / นอกเขตพื้นที่บริการ 
  ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ 

   ๓.๒ สอบวัดความรู้พื้นฐาน 
      วิชาที่สอบวัดความรู้พื้นฐาน ได้แก่  

คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ 
      วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
      สถานที่สอบ  อาคารประชาร่วมจิต  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
๓.๓ เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัคร 
      ก าหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจาก 
 ๓.๓.๑  คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๓.๒  คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ 
 โดยค านวณคะแนนรวมจากคะแนนข้อสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  ๕  วิชาหลัก   
คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐  และคะแนน  O-NET  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดคะแนนเป็น 
ร้อยละ ๒๐ 

    ๓.๔ ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน  รายงานตัว  และมอบตัว 
วันที่ ๗  เมษายน   ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  นักเรียนที่

สมัครเรียนและสอบวัดความรู้พ้ืนฐานแล้วต้องมารายงานตัว   แต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย  ถ้า
นักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวถือว่า  สละสิทธิ์  การเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 ๓.๔.๑  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการต้องมีผลคะแนนการทดสอบ 
                    วัดความรู้พื้นฐานด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนโดยมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า  
                    ๕๐ %  จากคะแนนรวมทุกรายวิชา 

๓.๔.๒  ส าหรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่ได้ผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน    
          ด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนโดยมีคะแนนรวมไม่ถึง ๕๐ % พิจารณาจาก 
          ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา  และศิลปะ (ตามความเหมาะสมของ 
           โรงเรียน)  

   ๔. สถานที่รับสมัคร 
      รับสมัคร  ณ  อาคารไฟฟ้า   โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 

   ๕. จ านวนนักเรียน 
 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน   ๘  ห้อง   จ านวน   ๓๒๐ คน 

หมายเหตุ  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  หมายถึง  นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตอ าเภอบ้านไร่  จังหวัด
อุทัยธานี  ของต าบลบ้านบึง หมู่ที่  ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗  ต าบลทัพหลวง หมู่ที่ ๑, ๒, ๑๐  ต าบลห้วยแห้ง หมู่ที่ 
๒, ๕  ต าบลเจ้าวัด หมู่ที่ ๕, ๖   และต าบลบ้านไร่ หมูท่ี่ ๑, ๔  โดยอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับถึงวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 



   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑.๑.  ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
        เทียบเท่า ไม่ก าจัดอายุ 
๑.๒.  เป็นโสด 
๑.๓.  นักเรียนต้องมีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๑.๔.  นักเรียนต้องปลอดสารเสพติด 

๒.   หลักฐานในการสมัคร 
๒.๑  ใบสมัครของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
๒.๒  ปพ. ๑ (ฉบับถ่ายเอกสาร  จ านวน ๑ ฉบับ)  หรือหลกัฐานที่แสดงว่าจบการศึกษา 

            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  หรือเทียบเท่า 
๒.๓  ใบรับรองผลคะแนน O- NET ใน ๕ วิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   

                            ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ 
๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ที่แสดงชื่อ – นามสกุล  บิดา  มารดา  และตัวนักเรียน 

            (ฉบับถ่ายเอกสารอย่างละ ๑ ฉบับ)  เป็นหลักฐานประกอบ 
    - กรณีบิดา  มารดา  เสียชีวิต  ต้องใช้ใบมรณะบัตร  (ฉบับถ่ายเอกสาร) เป็นหลักฐาน 

 ประกอบ 
    - กรณีบิดา  มารดา  หย่าร้าง  ตามกฎหมาย  ต้องใช้ใบหย่า (ฉบับถ่ายเอกสาร) เป็น 
      หลักฐานประกอบ 

๒.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ  บิดา  มารดา  และตัวนักเรียน (ถ้ามี)  (ฉบับถ่าย 
       เอกสารอย่างละ ๑ ฉบับ)  เป็นหลักฐานประกอบ 
๒.๖  รูปถ่ายขนาด ๑.๕  นิ้ว  จ านวน ๒ รูป 

          ๓. ก าหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
   ๓.๑  รับสมัครนักเรียนที่จบม. ๓ เดิม 
          ระหว่างวันที่  ๒๖ กมุภาพันธ์  - ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
   ๓.๒  รับสมัครนักเรียนม.๓ จากโรงเรียนทั่วไป 
          ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๘  มีนาคม   ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ 
  ๓.๓  สอบวัดความรู้พื้นฐาน 

    วิชาที่สอบวัดความรู้พื้นฐาน ได้แก ่
     คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ 
    วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
สถานที่สอบ  อาคารประชาร่วมจิต  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 



                  ๓.๔  เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัคร 
      ก าหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจาก 
 ๓.๔.๑  คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๔.๒  คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ 
 โดยค านวณคะแนนรวมจากคะแนนข้อสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕  วชิาหลัก   
คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐  และคะแนน  O-NET ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดคะแนนเป็น 
ร้อยละ ๒๐ 

   ๓.๕   ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน  รายงานตัว  และมอบตัว  
       วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  นักเรียนที่
สมัครเรียนและสอบวัดความรู้พ้ืนฐานแล้วต้องมารายงานตัว   แต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย    
ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวถือว่า  สละสิทธิ์  การเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 ๓.๕.๑  นักเรียนต้องมีผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานด้วยแบบทดสอบของ
โรงเรียนโดยมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๕๐ % จากคะแนนรวมทุกรายวิชา 
 ๓.๕.๒  ส าหรับนักเรียน ม.๓  เดิม  ที่จบจากโรงเรียนบ้านไร่วิทยาที่ได้ผลคะแนนการ
ทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานด้วยแบบทดสอบของโรงเรียน  โดยมีคะแนนรวมไม่ถึง ๕๐ % พิจารณา
จากดังนี้ 
  ๓.๕.๒.๑  นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
     ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๓.๕.๒.๒  พิจารณาจากความสามารถพิเศษด้านดนตรี  กีฬา  และศิลปะ 
     (ตามความเหมาะสมของโรงเรียน) 

           ๔. สถานที่รับสมัคร 
รับสมัคร  ณ  อาคารไฟฟ้า   โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 

           ๕. จ านวนนักเรียน 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  ๔  จ านวน   ๗  ห้อง   จ านวน    ๒๘๐    คน 
  
 
        ประกาศ  ณ วันที่   ๑๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 
 
        (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 


