
 
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562  
…………………………………………………………………………………………… 

 
เพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบาย

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีการศึกษา 2562 จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562  
ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ดังนี้ 

ห้องเรียนปกติ รับ 10 ห้อง ห้องเรียนละ 40 คน รวม 400 คน ได้แก ่ 
1. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  
2. นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ (ถ้านักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการยังไม่เต็มจ านวน) 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
   1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
หรือเทียบเท่า 

2) ไม่จ ากัดเพศ อายุ 
3) เป็นโสด 
4) มีความประพฤติเรียบร้อย 

   1.2  คุณสมบัติเฉพาะ 
 1.2.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยผู้สมัครต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.  2562 (ต้องมาอยู่ก่อน 
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ทีเ่ป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของบ้านโดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการ
อาศัยอยู่จริง เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้แก่  

- ต าบลดอนเจดีย์  หมู่ที่  1-9 
- ต าบลไร่รถ   หมู่ที่  1-10  
- ต าบลหนองสาหร่าย  หมู่ที่ 1-10 
- ต าบลทะเลบก  หมู่ที่  3-8 , 12 

 1.2.2 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ผู้สมัครที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการ
ของโรงเรียนตามประกาศนี ้
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2. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องน าเอกสารหลักฐานมาสมัคร ดังนี้ 
 1) ใบสมัครของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
 2) ใบรับรองท่ีแสดงว่าก าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.7) หรือ ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
กรณจีบการศึกษาแล้ว 
 3) ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และส าเนา กรณีเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ให้น าหลักฐาน         
การเปลี่ยนแปลงมาแสดงทั้งฉบับจริงและส าเนา 
 4) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 4 x 6 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
 5) เอกสารแสดงคะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 (น ามายื่นภายในวันที่ 5 เมษายน 2562) 
 
3. ก าหนดวัน เวลา รับสมัคร และกิจกรรมที่ต้องด าเนินการอ่ืน ๆ  

ระดับชั้น/ประเภท รับสมัคร สอบ 5 วิชาหลัก ประกาศผล 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

ม.1 ในเขตพ้ืนที่บริการ 22,23,25 - 
27 มี.ค. 62 

5 เม.ย. 62 7 เม.ย. 62 
 

8 เม.ย. 62 
 

ม.1 นอกเขตพ้ืนทีบ่ริการ 22,23,25 - 
27 มี.ค. 62 

5 เม.ย. 62 7 เม.ย. 62 
 

8 เม.ย. 62 
 

      หมายเหตุ   เวลารับสมัคร 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
                     (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 
                     
4. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 3 อาคาร 4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
 
5. การคัดเลือกนักเรียน 
   5.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คัดเลือกโดยการรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เข้าเรียนทุกคน และต้องเข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ก าหนดเกณฑ์พิจารณาจัดห้องเรียน โดยค านวณคะแนนรวมจาก  
 (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70             
 (2) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30  
   5.2 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถ้านักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการยังไม่เต็ม จึงจะพิจารณารับนักเรียนนอก
เขตพ้ืนที่บริการจนเต็มจ านวนที่โรงเรียนประกาศรับ และต้องเข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา ก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร โดยค านวณคะแนนรวมจาก  
 (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70   
 (2) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30  
 
6. การมอบตัวนักเรียน  
 นักเรียนที่โรงเรียนพิจารณารับไว้ทุกคนทุกประเภท ต้องน าผู้ปกครองที่เป็นบิดา หรือ มารดา หรือ ปู่ 
หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย หรือผู้ปกครองที่รับผิดชอบเลี้ยงดู มาประชุมและมอบตัวนักเรียนในวันที่            
8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมอาคารศิลปอาชา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
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7. ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  
แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562             

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ดังนี้ 
1. ค่าคู่มือนักเรียน (ตลอดปีการศึกษา)            80 บาท 
2. ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน (ตลอดปีการศึกษา)     100 บาท 
3. ค่าแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปพ.6 (ตลอดหลักสูตร)  100 บาท 
4. ค่าจ้างครูต่างประเทศ (ต่อภาคเรียน)       700 บาท 
5. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ (ต่อภาคเรียน)    100 บาท 
6. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ต่อภาคเรียน)     200 บาท 
7. ค่าประกันชีวิตนักเรียน (ตลอดปีการศึกษา)      130 บาท 
8. ค่าสมาคมผู้ปกครองครูและผู้สนับสนุนการศึกษา (กรณีท่ียังไม่เปน็สมาชิก)   350 บาท 
9. ค่าเปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียน           10 บาท 
                    จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น              1,770 บาท 

 
 

ทางโรงเรียนจึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ประสงค์จะให้นักเรียนในความปกครองของท่านเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ก าหนดวัน เวลา ตามประกาศนี้ หากนักเรียนคนใดไม่มาด าเนินการตามก าหนด วัน เวลา ตามประกาศ       
ถือว่าสละสิทธิ ์

 
 
 
                                    ประกาศ  ณ  วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

 
 
 
 

หมายเหตุ   1. การติดต่อกลับทางโรงเรียนทุกครั้ง ให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม 
               2. ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ http:/www.banharn1.ac.th หรือสอบถามโทรศัพท์    
                   หมายเลข 0-3559-1012 หรือ 061-5494562 ,092-2657237 ,085-0444070 
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ภาคผนวกท้ายประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 

 
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  

วันสอบ เวลา เวลาสอบ วิชา คะแนน 
 

วันศุกร์ที ่
5 

เมษายน 
2562 

09.00 น. - 10.00 น. 60 นาท ี คณิตศาสตร์   40 
10.10 น. - 10.50 น. 40 นาท ี ภาษาไทย      30 
11.00 น. - 11.40 น. 40 นาท ี  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  30 

พักกลางวัน 
13.00 น. - 14.00 น. 60 นาท ี วิทยาศาสตร์  40 
14.10 น. - 14.50 น. 40 นาท ี ภาษาอังกฤษ   30 

 
หมายเหตุ แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 1. ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียน 
 2. ในการสอบคัดเลือก นักเรียนที่มาถึงห้องสอบเกิน 30 นาที หลังเวลาเริ่มสอบไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
 3. ไมอ่นุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
 4. ไม่อนุญาตให้น ากระเป๋าเครื่องเขียนเข้าห้องสอบ ให้น าเข้าได้เฉพาะปากกา ดินสอด า 2B ยางลบ        
              ส าหรับใช้ในการสอบเท่านั้น 
 5. ไม่อนุญาตให้น าโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
 6. น าบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการก ากับห้องสอบ 
  




