
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ.านไร0วิทยา 

เร่ือง   การรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี ๔ ป9การศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 โรงเรียนบDานไรFวิทยา  เปIนโรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

มีความประสงคPในการรับนักเรียน เขDาศึกษาตFอช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี ๔ ประจำ

ป9การศึกษา ๒๕๖๒  ดังน้ี 

ช้ันมัธยมศึกษาป<ท่ี ๑    

๑. คุณสมบัติของนักเรียน 

๑.๑ สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาป9ท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทFาไมFจำกัด

อายุ 

๑.๒  เปIนโสด 

๑.๓  นักเรียนตDองมีความประพฤติเรียบรDอย มีระเบียบวินัย อยูFรFวมกับผูDอ่ืนไดDเปIนอยFางดี 

๑.๔  นักเรียนตDองปลอดสารเสพติด 

๒.  หลักฐานในการสมัคร 

๒.๑  ใบสมัครของโรงเรียนบDานไรFวิทยา 

๒.๒  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับถFายเอกสาร จำนวน ๑ ฉบับ)  ห รื อ ห ลั ก ฐ า น ท่ี แ ส ด ง วF า 

จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาป9ท่ี ๖  หรือเทียบเทFา  

๒.๓  ใบรับรองผลคะแนน  O-NET  ใน  ๔  วิชาหลัก  คือ คณิตศาสตรP  วิทยาศาสตรP  ภาษาไทย   

และภาษาอังกฤษ 

๒.๔  สำเนาทะเบียนบDาน ท่ีแสดงช่ือ – นามสกุล บิดา มารดา และตัวนักเรียน 

       (ฉบับถFายเอกสารอยFางละ ๑ ฉบับ) เปIนหลักฐานประกอบ 

- กรณีบิดา มารดา เสียชีวิต ตDองใชDใบมรณะบัตร  (ฉบับถFายเอกสาร)  

- กรณีบิดา มารดา หยFารDาง ตามกฎหมาย ตD อง ใชD ใบหยF า  (ฉ บับถF าย เอกสาร )  

- กรณีบิดา มารดา เปล่ียนช่ือ ตDองใชDใบเปล่ียนช่ือ (ฉบับถFายเอกสาร)  

- กรณีบิดา มารดา เลิกกันโดยไมFสมรส ตDองไปคัดสำเนาทะเบียนบDานท่ีอำเภอ 

๒.๕  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา มารดา และตัวนักเรียน (ถDามี)  (ฉ บับถF าย เอกสาร 

อยFางละ ๑ ฉบับ)  เปIนหลักฐานประกอบ 

     ๒.๖  รูปถFายขนาด ๑.๕  น้ิว  จำนวน ๒ รูป 

  ๓. กำหนดการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป<ท่ี ๑ 

      ๓.๑ รับสมัครนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ / นอกเขตพ้ืนท่ีบริการ 

ระหวFางวันท่ี ๒๓ – ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไมFเวDน

วันหยุดราชการ) 



   ๓.๒ สอบวัดความรู.พ้ืนฐาน  

๓.๒.๑ นักเรียนหDองเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพดDาน  SMT ตามมาตรฐาน 

สสวท. สอบในรายวิชาคณิตศาสตรP , วิทยาศาสตรP , ภาษาไทย , สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ  

และเทคโนโลยี รวม ๖ รายวิชา 

วันท่ี  ๓  เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๓.๒.๑ นักเรียนหDองเรียน ๑) วิทยาศาสตรP – คณิตศาสตรP ๒) ท่ัวไป สอบในรายวิชา

คณิตศาสตรP , วิทยาศาสตรP , ภาษาไทย , สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ รวม ๕ รายวิชา 

      วันท่ี  ๕  เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

สถานท่ีสอบ  อาคารประชารFวมจิต  โรงเรียนบDานไรFวิทยา 

๓.๓ เกณฑZการพิจารณาการคัดเลือกผู.สมัคร 

      กำหนดเกณฑPพิจารณาการคัดเลือกผูDสมัครจาก 

 ๓.๓.๑  คะแนนสอบท่ีใชDขDอสอบของโรงเรียน รDอยละ ๗๐ 

 ๓.๓.๒  คะแนน O-NET รDอยละ ๓๐ 

 โดยคำนวณคะแนนรวมจากคะแนนขDอสอบท่ีใชDขDอสอบของโรงเรียน ๕ หรือ ๖ วิชาหลัก 

คิดคะแนนเปIนรDอยละ ๗๐ และคะแนน O-NET ๔ กลุFมสาระการเรียนรูD  คิดคะแนนเปIน 

รDอยละ ๓๐ 

 กรณีผลคะแนนผูDสอบเทFากัน ใชDคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตรP – คณิตศาสตรP เปIนตัว

ตัดสิน ใหDผูDสอบท่ีไดDคะแนนมากกวFา เปIนผูDอยูFในลำดับท่ีดีกวFา หากยังไดDคะแนนเทFากันอีก 

ใหDดูลำดับการสมัคร ใหDผูDสอบท่ีสมัครกFอน เปIนผูDอยูFในลำดับท่ีดีกวFา 

    ๓.๔ ประกาศผลสอบวัดความรู.พ้ืนฐาน รายงานตัว และมอบตัว 

วันท่ี ๗  เมษายน   ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  นักเรียน 

ท่ีสมัครเรียนและสอบวัดความรูDพ้ืนฐานแลDวตDองมารายงานตัว แตFงกายชุดนักเรียนเรียบรDอย   

ถDานักเรียนคนใดไมFมารายงานตัวถือวFา สละสิทธ์ิ การเขDาเรียนในโรงเรียนบDานไรFวิทยา 

 ๓.๔.๑  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการตDองมีผลคะแนนการทดสอบ 

วัดความรูD พ้ืนฐานดDวยแบบทดสอบของโรงเรียนโดยมีคะแนนรวมไมFต่ำกวFารDอยละ ๕๐ 

จากคะแนนรวมทุกรายวิชา 

๓.๔.๒  สำหรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีไดDผลคะแนนการทดสอบวัดความรูDพ้ืนฐาน    

ดDวยแบบทดสอบของโรงเรียนโดยมีคะแนนรวมไมFถึงรDอยละ ๕๐ พิจารณาจากความสามารถ

พิเศษดDานดนตรี กีฬา  และศิลปะ (ตามความเหมาะสมของโรงเรียน)  

   ๔. สถานท่ีรับสมัคร 

      รับสมัคร ณ อาคารไฟฟqา โรงเรียนบDานไรFวิทยา ตำบลบDานบึง  อำเภอบDานไรF  จังหวัดอุทัยธานี 

   ๕. จำนวนนักเรียน 

 นักเรียนมัธยมศึกษาป9ท่ี ๑ หDองเรียน ๑๐ หDอง นักเรียน ๔๐๐ คน 

 



หมายเหตุ   นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  หมายถึง  นักเรียนตDองมีช่ืออยูFในทะเบียนบDานเขตอำเภอบDานไรF   จังหวัด

อุทัยธานี  ของตำบลบDานไรF หมูFท่ี ๑ – ๑๑ ตำบลบDานบึง หมูFท่ี ๑ – ๗ ตำบลหDวยแหDง ๑ – ๙ ตำบลทัพหลวง หมูFท่ี  

๑ – ๑๕  ตำบลเจDาวัด หมูFท่ี ๕, ๖ และตำบลแกFนมะกรูด หมูFท่ี  ๑ – ๔  โดยอาศัยอยูFไมFนDอยกวFา ๒ ป9  นับถึงวันท่ี 

๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   

ช้ันมัธยมศึกษาป<ท่ี ๔  

๑.  คุณสมบัติของผู.สมัคร 

๑.๑.  สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี ๓) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือเทียบเทFา ไมFจำกัดอายุ 

๑.๒.  เปIนโสด 

๑.๓.  นักเรียนตDองมีความประพฤติเรียบรDอย มีระเบียบวินัย อยูFรFวมกับผูDอ่ืนไดDเปIนอยFางดี 

๑.๔.  นักเรียนตDองปลอดสารเสพติด 

๒.   หลักฐานในการสมัคร 

๒.๑  ใบสมัครของโรงเรียนบDานไรFวิทยา 

๒.๒  ปพ. ๑ (ฉบับถFายเอกสาร จำนวน ๑ ฉบับ) หรือหลักฐานท่ีแสดงวFาจบการศึกษา 

            ช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี ๓  หรือเทียบเทFา 

๒.๓  ใบรับรองผลคะแนน O-NET ใน ๔ วิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตรP วิทยาศาสตรP  ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ 

๒.๔  สำเนาทะเบียนบDาน ท่ีแสดงช่ือ – นามสกุล บิดา มารดา และตัวนักเรียน (ฉบับถFายเอกสาร

อยFางละ ๑ ฉบับ) เปIนหลักฐานประกอบ 

    - กรณีบิดา มารดา เสียชีวิต ตDองใชDใบมรณะบัตร  (ฉบับถFายเอกสาร)  

    - กรณีบิดา มารดา หยFารDาง ตามกฎหมาย ตD อง ใชD ใบหยF า  (ฉ บับถF าย เอกสาร )  

- กรณีบิดา มารดา เปล่ียนช่ือ ตDองใชDใบเปล่ียนช่ือ (ฉบับถFายเอกสาร)  

- กรณีบิดา มารดา เลิกกันโดยไมFสมรส ตDองไปคัดสำเนาทะเบียนบDานท่ีอำเภอ 

๒.๕  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ  บิดา  มารดา  และตัวนักเรียน (ถDามี)  (ฉบับถFาย 

       เอกสารอยFางละ ๑ ฉบับ)  เปIนหลักฐานประกอบ 

๒.๖  รูปถFายขนาด ๑.๕  น้ิว  จำนวน ๒ รูป 

          ๓. กำหนดการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป<ท่ี ๔ 

   ๓.๑  รับสมัครนักเรียนท่ีจบ ม. ๓ เดิม 

          ระหวFางวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธP  - ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

   ๓.๒  รับสมัครนักเรียน ม.๓ จากโรงเรียนท่ัวไป 

          ระหวFางวันท่ี  ๒๓ – ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไมF เวDน

วันหยุดราชการ) 

 

 



  ๓.๓  สอบวัดความรู.พ้ืนฐาน 

    วิชาท่ีสอบวัดความรู.พ้ืนฐาน ได.แก0 

๓.๒.๑ นักเรียนหDองเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพดDาน SMT ตามมาตรฐาน 

สสวท. สอบในรายวิชาคณิตศาสตรP , วิทยาศาสตรP , ภาษาไทย , สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ  

และเทคโนโลยี รวม ๖ รายวิชา 

วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๓.๒.๑ นักเรียนหDองเรียน ๑) วิทยาศาสตรP – คณิตศาสตรP ๒) ศิลปs – ภาษาอังกฤษ 

๓) คอมพิวเตอรP ๔) งานอาชีพ ๕) ศิลปะ – กีฬา สอบในรายวิชาคณิตศาสตรP , วิทยาศาสตรP , 

ภาษาไทย , สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ รวม ๕ รายวิชา 

      วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

สถานท่ีสอบ  อาคารประชารFวมจิต  โรงเรียนบDานไรFวิทยา 

                  ๓.๔  เกณฑZการพิจารณาการคัดเลือกผู.สมัคร 

      กำหนดเกณฑPพิจารณาการคัดเลือกผูDสมัครจาก 

 ๓.๔.๑  คะแนนสอบท่ีใชDขDอสอบของโรงเรียน รDอยละ ๗๐ 

 ๓.๔.๒  คะแนน O-NET รDอยละ ๓๐ 

 โดยคำนวณคะแนนรวมจากคะแนนขDอสอบท่ีใชDขDอสอบของโรงเรียน ๕ หรือ ๖ วิชาหลัก  

คิดคะแนนเปIนรDอยละ ๗๐  และคะแนน  O-NET ๔ กลุFมสาระการเรียนรูD  คิดคะแนนเปIนรDอย

ละ ๓๐ 

 กรณีผลคะแนนผูDสอบเทFากัน ใชDคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตรP – คณิตศาสตรP เปIนตัว

ตัดสิน ใหDผูDสอบท่ีไดDคะแนนมากกวFา เปIนผูDอยูFในลำดับท่ีดีกวFา หากยังไดDคะแนนเทFากันอีก  

ใหDดูลำดับการสมัคร ใหDผูDสอบท่ีสมัครกFอน เปIนผูDอยูFในลำดับท่ีดีกวFา 

   ๓.๕   ประกาศผลสอบวัดความรู.พ้ืนฐาน  รายงานตัว  และมอบตัว  

วันท่ี  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ นักเรียน 

ท่ีสมัครเรียนและสอบวัดความรูDพ้ืนฐานแลDวตDองมารายงานตัว  แตFงกายชุดนักเรียนเรียบรDอย  

ถDานักเรียนคนใดไมFมารายงานตัวถือวFา สละสิทธ์ิ การเขDาเรียนในโรงเรียนบDานไรFวิทยา 

 ๓.๕.๑  นักเรียนตDองมีผลคะแนนการทดสอบวัดความรูD พ้ืนฐานดDวยแบบทดสอบ 

ของโรงเรียนโดยมีคะแนนรวมไมFต่ำกวFารDอยละ ๕๐ จากคะแนนรวมทุกรายวิชา 

 ๓.๕.๒  สำหรับนักเรียน ม.๓ เดิม ท่ีจบจากโรงเรียนบDานไรF วิทยาท่ีไดDผลคะแนน 

การทดสอบวัดความรูDพ้ืนฐานดDวยแบบทดสอบของโรงเรียน โดยมีคะแนนรวมไมFถึงรDอยละ ๕๐ 

พิจารณาจากดังน้ี 

  ๓.๕.๒.๑  นักเรียนตDองมีผลการเรียนเฉล่ียในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตDน  

     ไมFต่ำกวFา ๒.๐๐ 

  ๓.๕.๒.๒  พิจารณาจากความสามารถพิเศษดDานดนตรี  กีฬา  และศิลปะ 

     (ตามความเหมาะสมของโรงเรียน) 

            



๔. สถานท่ีรับสมัคร 

รับสมัคร  ณ  อาคารไฟฟqา โรงเรียนบDานไรFวิทยา ตำบลบDานบึง อำเภอบDานไรF จังหวัดอุทัยธานี 

           ๕. จำนวนนักเรียน 

นักเรียนมัธยมศึกษาป9ท่ี  ๔  หDองเรียน  ๗  หDอง นักเรียน ๒๘๐ คน 

  

 

        ประกาศ  ณ วันท่ี   ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๒ 

 

 

        (นายอนุกูล  กรัณยPเมธากุล) 

     ผูDอำนวยการโรงเรียนบDานไรFวิทยา 


