
 
ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

------------------------------------------------- 
        ดวยในปการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดบวรนิเวศกำหนดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จำนวน 120 คน  และ

เปดรับสมัครนักเรียนโดยไมมีการสอบคัดเลือก   เพ่ือใหการรับนักเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองกับ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พุทธศักราช   2542   แกไขเพ่ิมเติม   ( ฉบับท่ี 2 )   พุทธศักราช  2545   พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

พุทธศักราช   2545    นโยบายของรัฐบาล   นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   นโยบายและแนวปฏิบัติสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   เขต 1     และความ

ตองการของประชาชน        คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ   จึงกำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร 

 1.1  คุณสมบัติ 

  1)   สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเทา 

                          หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา  2562  หรือเทียบเทา 

  2)   เพศชาย 

  3)   เปนโสด 

  4) นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน เทากับ 2.75  หรือมากกวา                               

                          จะไดรับการยกเวนคาระดมทรัพยากร (คาเทอม)    และเม่ือเขาเรียนท่ีโรงเรียนวัดบวรนิเวศแลว    

                          สามารถรักษาผลการเรียนเฉลี่ยไวท่ี  2.75 ตอภาคเรียน  จะไดรับการยกเวนคาระดม   

                          ทรัพยากรจนกระท่ังจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 1.2  หลักฐานการรับสมัคร 

  1)  ใบสมัคร 

  2)  สำเนาทะเบียนบานของนักเรียน ใหนำตัวจริงมาแสดง พรอมถายเอกสาร 1 ชุด 

  3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 ( ปพ.1 ) หรือเทียบเทา  หรือหลักฐานท่ีแสดง 

                         วากำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  ปการศึกษา  2562  (ปพ.7)   หรือเทียบเทา   หรือ 

                         สำเนาสมุดประจำตัวนักเรียน ( ปพ.6 )   ใหนำตัวจริงมาแสดง   พรอมถายเอกสารแนบใบสมัคร 

                         1 ชุด 

  4)  รูปถายเครื่องแบบนักเรียนขนาด  1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 2 รูป    

ตอหนา 2 

 



หนา 2 

2.  รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

     2.1  จำนวนนักเรียนท่ีรับสมัคร  

  2.1.1  รับจำนวน 3 หองเรียน ๆ ละ 40 คน รวมท้ังสิ้น 120 คน แบงเปน 

           1)  กลุมการเรียนท่ี 1 (หองพชรนาคา)  

       สงเสริมความสามารถทางวิชาการดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  

           2)  กลุมการเรียนท่ี 2 (กาญจนนาคา) 

       สงเสริมความสามารถทางวิชาการดานภาษาจีน – คณิตศาสตร 

  3)  กลุมการเรียนท่ี 3 (มณีนาคา) 

       สงเสริมความสามารถทางวิชาการดานภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร 

     2.2  ประเภทเขตพ้ืนท่ีท่ีรับสมัคร 

            - รับนักเรียนไมจำกัดเขตพ้ืนท่ี 

3.  กำหนดการรับสมัคร 

     3.1  แจกใบสมัคร        วันท่ี 20 มกราคม – 25 มีนาคม  2563  เวลา  09.00 – 16.30 น.  

     (ไมเวนวันหยุดราชการ)  

     3.2  รับสมัคร            วันท่ี 21 - 25 มีนาคม 2563  เวลา 08.30 - 16.30 น.  

                                          (ไมเวนวันหยุดราชการ) 

- สมัครดวยตนเอง ณ สถานท่ีรับสมัคร 

- สมัครผานเว็บไซต www.bn.ac.th 

     3.3  สถานท่ีรับสมัคร  หองประชุม  ชั้นลาง  อาคารวชิรญาณวงศ 

     3.4  การแตงกายของนักเรียน  ชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม 

     3.5  ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี  2  เมษายน  2563  เวลา 09.00 - 16.30 น. 

     ณ สถานท่ีรับสมัคร ชั้นลาง อาคารวชิรญาณวงศ     

     (ถาไมมารายงานตัวตามวัน และเวลาท่ีกำหนดถือวาสละสิทธิ์) 

     3.6  มอบตัว   วันท่ี 6 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

4.  นักเรียนที่มีความสนใจดานกีฬาฟุตซอล  ติดตอโดยตรงท่ีโคชสมโชค สุดเอ่ียม (โคชเป)  

      โทรศัพท 094 - 1013572 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  31   มกราคม    พ.ศ. 2563 

 
 

                   (นายเขษมชาติ อารีมิตร) 

                        ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  

 สอบถามรายละเอียด งานประชาสัมพันธ  02 – 2820025 ตอ 129  หรือติดตอผูรับผิดชอบ 

      งานวิชาการ  02 – 2820025 ตอ 110  หรือติดตอผูรับผิดชอบ  

ผูรับผิดชอบ  นายสุนทร   นิลดำ  088 – 2455741 

เว็บไซต      www.bn.ac.th 

http://www.bn.ac.th/
http://www.bn.ac.th/

	ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
	ด้วยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดบวรนิเวศกำหนดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน  และเปิดรับสมัครนักเรียนโดยไม่มีการสอบคัดเลือก   เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธ...


