
 
 

  

ประกาศโรงเรียนบัวปากทาวิทยา 
เรื่อง  การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๔ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
……………………………… 

เพ่ือใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง  ใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง กระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
จึงกําหนดรายละเอียดในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  และ  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑ ดังตอไปนี้ 

๑. พ้ืนท่ีบริการ 

โรงเรียนบัวปากทาวิทยา  กําหนดเขตพ้ืนท่ีบริการ  คือ  อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

๒. วิธีการรับสมัคร 

โรงเรียนบัวปากทาวิทยาเปดรับสมัครโดยตรงท่ีโรงเรียนตามวัน เวลา ท่ีกําหนดตามประกาศ 
นี้ 

๒.๑  จํานวนนักเรียนท่ีจะรับ 
    ๒.๑.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  จํานวน      ๘๐    คน 
    ๒. ๑.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔  จํานวน      ๘๐    คน 

 

 

 



๒ 
 

๒.๒  การกําหนดสัดสวนการรับนักเรียน 

     ๒.๒.๑   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑   

   ก.  การรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ และนักเรียนท่ัวไป   

                          รับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  มีทะเบียนบานอยูในอําเภอ บางเลน จังหวัด
นครปฐม และนักเรียนท่ัวไปทุกคน กรณีถามีนักเรียนมาสมัครเกินจํานวน จะดําเนินการโดยวิธีการจับฉลาก
ท้ังนี้นักเรียนจะตองผานก ารสอบวัดความพรอมพ้ืนฐานทางการเรียน  เพ่ือนํามาจัดหองเรียนและ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน  ใน ๕ กลุมสาระการเรียนรูหลัก คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 

   ๒.๒.๒  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๔ 

ก.  การรับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  จากโรงเรียนเดิม 

     รับนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  จากโรงเรียน บัวปากทาวิทยา ท่ีมี
ศักยภาพเหมาะสมเขาเรียน โดยกําหนดมาตรฐานท่ีเปนธรรมสําหรับการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน  ดังนี้ 

        ๑) ดานความประพฤติ  นักเรียนตองเปนผูท่ีมีความประพฤติดี มีความ 
ขยันหม่ันเพียรในการศึกษา  ไมมีพฤติกรรมการขาดเรียน หนีเรียน มากกวา  ๑๐  ครั้ง ในชั้นมัธยมศึกษา     
ปท่ี ๓  หรือไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๕๐ คะแนน ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  หรือเคยถูกลงโทษ       
ถึงข้ันทําสัญญาพิเศษกับทางโรงเรียน ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

๒) ดานผลการเรียน  นักเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนผานทุกรายวิชา  

 ข.  การรับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  จากโรงเรียนอ่ืน 

                                  รับนักเรียนท่ัวไปจากโรงเรียนอ่ืน  สอบวัดความพรอมพ้ืนฐานทางการเรียน  เพ่ือ
นํามาจัดหองเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน  ใน ๕ กลุมสาระการเรียนรู
หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 

๓.  คุณสมบัติของผูสมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

       ๓.๑  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  

     ๓.๑.๑  คุณสมบัติ 

        (๑)  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หรือ
เทียบเทา  หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา  
๒๕๖๐  หรือเทียบเทา 
        (๒)  เปนโสด 



๓ 
 

   

   ๓.๑.๒  หลักฐานการสมัคร 

      (๑)   ใบสมัคร  
      (๒)   สําเนาทะเบียนบาน  (ตนฉบับและถายเอกสาร)  จํานวน  ๑   ฉบับ 

        (๓)   รูปถาย  ขนาด ๑.๕  นิ้ว  จํานวน  ๓  รูป  (ถายไมเกิน  ๖  เดือน) 
                 (๔)   ใบผลสอบ O-NET (ถามี)    
        ( ๕)   หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน  หรือเทียบเทา  หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวากําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖          
ปการศึกษา  ๒๕๖๐  หรือเทียบเทา  (ถามี) 

๓.๒  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๔ 

 ๓.๒.๑  คุณสมบัติ  

      (๑) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ
เทียบเทา  หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ปการศึกษา  ๒๕ ๖๐  ตามหลักสูตรการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน หรือเทียบเทา 

      (๒)  เปนโสด  

 ๓.๒.๒  หลักฐานการสมัคร  

        (๑)   ใบสมัคร  
              (๒)   สําเนาทะเบียนบาน  (ตนฉบับและถายเอกสาร)   
        (๓)   ใบผลสอบ O-NET (ถามี)    
        (๔)   รูปถาย  ขนาด ๑.๕  นิ้ว  จํานวน  ๓  รูป  (ถายไมเกิน  ๖  เดือน) 
                         (๕)   หลักฐานการจบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปท่ี ๓  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
หรือเทียบเทา  หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวากําลังศึกษาอยูในชั้น มัธยมศึกษาปท่ี ๓  ปการศึกษา  ๒๕ ๖๐  
หรือเทียบเทา  (ถามี) 

๔. กําหนดวัน  และเวลาการรับสมัคร 
    สมัครโดยตรงท่ีโรงเรียนตาม วัน เวลา ท่ีกําหนดดังนี้ 

๔.๑  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ 

   รับสมัคร        วันท่ี  ๒๕ – ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
               เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 
   สอบคัดเลือก                วันท่ี   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
               เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  หองสอบตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
   



๔ 
 

       ประกาศผลและรายงานตัว   วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๖๑ 
                      เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรียนบัวปากทาวิทยา 
       จับฉลาก   วันท่ี  ๕  เมษายน  ๒๕๖๑  
     เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียนบัวปากทาวิทยา 

  มอบตัว                      วันท่ี  ๗  เมษายน  ๒๕๖๑ 
                 เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรียนบัวปากทาวิทยา 

๔.๒  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๔ 

    รับสมัคร        วันท่ี  ๒๕ – ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
                  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 
    สอบคัดเลือก       วันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑ 
                   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  หองสอบตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
    ประกาศผลและรายงานตัว       วันท่ี  ๕  เมษายน  ๒๕๖๑ 
                             เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรียนบัวปากทาวิทยา 
    มอบตัว           วันท่ี  ๗  เมษายน  ๒๕๖๑ 
                  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรียนบัวปากทาวิทยา 
 

ประกาศ    ณ  วันท่ี  ๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 

 
( นายประเจิด  อยูสงค ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบัวปากทาวิทยา 
 


