
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------------- 
  ด้วยในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ก าหนดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 80 คน  
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 80 คน เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและแนวปฏิบัติส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และความต้องการของประชาชน คณะกรรมการรับนักเรียน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จึงก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4      
ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 
 1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 80 คน 
     คุณสมบัติ 
  1)   ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2565  หรือเทียบเท่า 
  2)   เพศชาย 
  3)   เป็นโสด 
  4)   เป็นนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ต้ังแต่ 3.25 ขึ้นไป จะได้รับ
การยกเว้นค่าระดมทรัพยากร (ค่าเทอม) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2566  
   หลักฐานการรับสมัคร 
  1)  ใบสมัคร 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง ให้น าตัวจริงมาแสดง พร้อมถ่าย
เอกสาร 1 ชุด 
   3)  ส าเนาใบสูติบัตร 1 ชุด พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง 
  4)  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ( ปพ.1 ) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานท่ีแสดง 
ว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565  (ปพ.7) หรือเทียบเท่า หรือส าเนาสมุดประจ าตัว
นักเรียน ( ปพ.6 ) ให้น าตัวจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสารแนบใบสมัคร 1 ชุด 
  5)  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนขนาด  1 นิ้วครึ่ง  จ านวน 2 รูป    
 

 1.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 80 คน 
   คุณสมบัติ 
  1)  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
                         หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565  หรือเทียบเท่า 
  2)  เพศชาย 
  3)  เป็นโสด 
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4)  เป็นนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับการ 
ยกเว้นค่าระดมทรัพยากร (ค่าเทอม) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 
   หลักฐานการรับสมัคร 
  1)  ใบสมัคร 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง ให้น าตัวจริงมาแสดง พร้อมถ่าย
เอกสาร 1 ชุด 
   3)  ส าเนาใบสูติบัตร 1 ชุด พร้อมน าฉบับจริงมาแสดง 
  4)  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  หรือเทียบเท่า (ปพ.1)  หรือหลักฐานท่ีแสดง 
เกรดเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ัน ม.3 ปีการศึกษา 2565 (ส าเนา ปพ.1) ให้น าตัวจริงมาแสดง พร้อม
ถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
  5)  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 นิ้วครึ่ง   จ านวน 2 รูป   
 
2.  รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
  - รับจ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน รวม 80 คน 
   - อัตราส่วนการรับนักเรียน นอกเขต : ในเขต 90 : 10 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

- แผนการเรียนท่ี 1  ภาษาอังกฤษ – ดิจิทัลมิเดีย (หลักสูตรทวิศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เสาวภา เมื่อจบการศึกษาจะได้รับ 2 วุฒิการศึกษา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์) จ านวน 40 คน 

- แผนการเรียนท่ี 2  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวน 40 คน 
 
3.  ก าหนดการรับสมัคร 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
      แจกใบสมัคร    วันท่ี 1 – 15 มีนาคม 2566  เวลา  08.30 – 16.30 น.  
     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

รับสมัคร         วันท่ี 11 – 15 มีนาคม 2566  เวลา  08.30 – 16.30 น.  
     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
      วิธีการสมัคร   -  สมัครด้วยตนเอง ณ สถานท่ีรับสมัคร 

-  สมัครผ่านเว็บไซต์ www.bn.ac.th 
      สถานท่ีรับสมัคร   ห้องประชุม อาคารวชิรญาณวงศ์ 
       การแต่งกายของนักเรียน   ชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม 
 
4. ประกาศผลและรายงานตัว 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   วันท่ี  29  มีนาคม  2566   เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   วันท่ี  30  มีนาคม  2566   เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 
 

http://www.bn.ac.th/
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5. มอบตัว 
 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  วันท่ี  1  เมษายน  2566  เวลา 09.00 - 16.30 น. 
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  วันท่ี  2  เมษายน  2566  เวลา 09.00 - 16.30 น.  
 
  หมายเหตุ   การประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ณ ห้องประชุมอาคารวชิรญาณวงศ์ 
    (หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
  
     ประกาศ  ณ  วันท่ี   14  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 
 
                   (นายเขษมชาติ อารีมิตร) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  
  
 
 
 
  สอบถามเพิ่มเติม  งานประชาสัมพันธ์   0-2282-0025 ต่อ 129 
       งานวิชาการ   0-2282-0025 ต่อ 110 

     ครูสุนทร นิลด า    088-245-5741 
     ครูพงษ์ระพี  มาตตะโก  085-1741-996 

 
เว็บไซต์รับสมัครนักเรียน  นายจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์  080-587-8341  www.bn.ac.th 

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

