ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ รับสมัครนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๙ เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รับจานวน ๓๖ คน)
คุณสมบัติของนักเรียน ดังนี้
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของปีการศึกษาก่อน
สมัครเรียน
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๓) เพศชายหรือเพศหญิง เป็นโสด มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความประพฤติเรียบร้อย
มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔) ผู้ปกครองมีความพร้อมและยินดีที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ
เพิ่มจากนักเรียนห้องเรียนปกติระหว่างที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน ๒,๕๐๐ บาท ต่อภาค
เรียน โดยไม่ร่วมกับการจ่ายเงินระดมทรัพยากรของโรงเรียน
หลักฐานการสมัคร ดังนี้
๑) ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ กาหนด ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๒ รูป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.banharn1.ac.th หรือขอรับใบสมัครที่โรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้น
๒) สาเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
๓) สาเนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือใบรับรองสถานศึกษาที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ที่รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รับจานวน ๓๐ คน)
คุณสมบัติของนักเรียน ดังนี้
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของปีการศึกษาก่อน
สมัครเรียน

๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕ และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๓) เพศชายหรือเพศหญิง เป็นโสด มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความประพฤติเรียบร้อย
มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔) ผู้ปกครองมีความพร้อมและยินดีที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ
เพิม่ จากนักเรียนห้องเรียนปกติระหว่างที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน ๓,๕๐๐ บาท ต่อภาค
เรียน โดยไม่ร่วมกับการจ่ายเงินระดมทรัพยากรของโรงเรียน
หลักฐานการสมัคร ดังนี้
๑) ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ กาหนด ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๒ รูป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.banharn1.ac.th หรือขอรับใบสมัครที่โรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้น
๒) สาเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
๓) สาเนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือใบรับรองสถานศึกษาที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ที่รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
วันดาเนินการรับนักเรียน เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (เวลาราชการ)
วัน/เดือน/ปี
กาหนดการ
สถานที่
หมายเหตุ
๑๐ ม.ค.- ๑๙ ก.พ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
โรงเรียนประถมศึกษาใน
๒๕๖๑
โครงการห้องเรียนพิเศษ
เขตพื้นที่บริการและนอก
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เขตที่เป็นเขตติดต่อ
๒๔-๒๘ ก.พ.๒๕๖๑ รับสมัคร – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ อาคาร ๑ หน้าห้องฝ่าย นักเรียนแต่งกาย
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ บริหารงานวิชาการ
ชุดนักเรียนทุก
ครั้งที่มาติดต่อ
กับโรงเรียน
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ อาคาร ๒
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ อาคาร ๒
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศผลและรายงานตัว
บอร์ดงานประชาสัมพันธ์ รายงานตัวห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
งานวิชาการ อาคาร ๔ บริหารงาน
วิชาการ
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศผลและรายงานตัว
บอร์ดงานประชาสัมพันธ์ รายงานตัวห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
งานวิชาการ อาคาร ๔ บริหารงาน
วิชาการ
๖ เมษายน ๒๕๖๑ มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ห้องประชุมสุพรรณิการ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
อาคาร ๔

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.banharn1.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถามที่โรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ๐๓๕ - ๕๙๑๐๑๒ มือถือ ๐๘๑ - ๙๑๙๒๘๘๓
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญช่วย อ้นสืบสาย)
ผู้อานวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

ภาคผนวกท้ายประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑. ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วัน
๑๐
มีนาคม
๒๕๖๑

เวลาสอบ
จานวน
วิชา
๐๙.๐๐ น.– ๑๐.๐๐ น. ๖๐ นาที คณิตศาสตร์ ๓๐ ข้อ
๑๐.๐๕ น.– ๑๐.๕๕ น. ๕๐ นาที ภาษาไทย ๔๐ ข้อ
๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ๖๐ นาที ภาษาอังกฤษ ๔๐ ข้อ
พักกลางวัน
๑๓.๐๐ น.– ๑๔.๐๐ น. ๖๐ นาที วิทยาศาสตร์ ๔๐ ข้อ

คะแนน
๖๐
๕๐
๕๐

หมายเหตุ

๖๐

๒. ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วัน
เวลาสอบ
จานวน
วิชา
คะแนน
หมายเหตุ
๐๙.๐๐ น.– ๑๐.๐๐ น. ๖๐ นาที คณิตศาสตร์ ๓๐ ข้อ
๖๐
๑๑
๑๐.๐๕ น.– ๑๐.๕๕ น. ๕๐ นาที ภาษาไทย ๔๐ ข้อ
๕๐
มีนาคม ๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ๖๐ นาที ภาษาอังกฤษ ๔๐ ข้อ
๕๐
๒๕๖๑
พักกลางวัน
๑๓.๐๐ น.– ๑๔.๐๐ น. ๖๐ นาที วิทยาศาสตร์ ๔๐ ข้อ
๖๐
หมายเหตุ แนวปฏิบัติการสอนคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
๑. ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียน
๒. ในการสอบคัดเลือก ผู้สอบมาถึงห้องสอบเกิน ๑๕ นาที หลังเวลาเริ่มสอบไม่มีสิทธิ์เข้าห้อง
สอบ และอนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบไม่เกิน ๑๐ นาที ในแต่ละรายวิชา
๓. ไม่อนุญาตให้นากระเป๋าเครื่องเขียนเข้าห้องสอบ ให้นาเข้าได้เฉพาะปากกา ดินสอ ๒B
ยางลบ สาหรับใช้ในการสอบเท่านั้น
๔. ไม่อนุญาตให้นาโทรศัพท์มือถือ/เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๕. นาบัตรประจาตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการกากับห้องสอบ
๖. ลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบทุกรายวิชา

เลขประจำตัวผู้สมัคร...................ห้องสอบที.่ ................... (ส่วนที่ ๑ สำหรับโรงเรียน)
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ (ห้องเพชรบรรหำร ๑)
โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙

ติดรูป
๒.๕ X ๓ ซม.

๑. นักเรียนผู้สมัครสอบ ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................
เกิดวันที่............/................../.................... ศาสนา ............................. เชื้อชาติ......................... สั ญชชาติ..............................
เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ท่.ี .........ถนน.............................ตาบล..........................................อาเภอ........................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์......................................................(ติดต่อได้สะดวก)
๒. บิดำ (ชื่อ – สกุล) .................................................................... มำรดำ (ชื่อ – สกุล) ...............................................................
๓. ผู้ปกครอง (ชื่อ – สกุล) .................................................................... ความสัมพันธ์.................................................................
๔. สำเร็จกำรศึกษำหรือกาลังศึกษาชั้น ป.๖ ใช้หลักฐาน  สาเนาทะเบียนบ้าน  ใบรับรอง หรือ  สาเนา ปพ.๑
มีผลการเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ทุกวิชาไม่ต่ากว่า ๒.๗๕)
เฉลี่ยรวมได้.................................................
และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนี้
๑) สาระวิทยาศาสตร์ (ไม่ตากว่
่ า ๒.๗๕) มีผลการเรียนดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้ ................. และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้ ................. เฉลี่ยรวมได้...................
๒) สาระคณิตศาสตร์ (ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕) มีผลการเรียนดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้ ................. และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้ ................. เฉลี่ยรวมได้...................
จากโรงเรียน....................................................................................จังหวัด.................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้สมัคร
ลงชื่อ...................................................ผู้ปกครอง
(..................................................)
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ................ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติหลักฐาน
หลักฐานที่รับไว้
 ปพ.๑ หรือ ปพ.๗ (ใบรับรองว่ากาลังเรียน ป.๖)
 ใบรับรองผลการเรียน (เฉลี่ย ป.๔ + ป.๕ ทุกวิชา, เฉลี่ย คณิตศาสตร์ ป.๔ + ป.๕ วิทยาศาสตร์ ป.๔ + ป.๕)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................
คุณสมบัติ  มีคุณสมบัติถูกต้อง  ขาดคุณสมบัติ
ลงชื่อ ............................................................ เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน
(...........................................................)
.................................................................................................................................................................................................
บัตรประจำตัว เลขประจาตัวผูส้ มัคร...................ห้องสอบที่.................... (ส่วนที่ ๒ สาหรับผู้สมัคร) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สมัครสอบ ชั้น ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล ...........................................................................................
ลงชื่อ ............................................................ เจ้าหน้าที่รับสมัคร

 ต้องนาบัตรประจาตัวนี้มาทุกครั้งที่มาติดต่อเกี่ยวกับการเข้าเรียนและรายงานตัวเพื่อเข้าเรียน

ติดรูป
๒.๕ X ๓ ซม.

เลขประจำตัวผู้สมัคร...................ห้องสอบที่.................... (ส่วนที่ ๑ สำหรับโรงเรียน)
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ (ห้องเพชรบรรหำร ๑)
โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙

ติดรูป
๒.๕ X ๓ ซม.

๑. นักเรียนผู้สมัครสอบ ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................
เกิดวันที่............/................../.................... ศาสนา ............................. เชื้อชาติ......................... สัญชชาติ..............................
เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่..........ถนน.............................ตาบล..........................................อาเภอ........................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์......................................................(ติดต่อได้สะดวก)
๒. บิดำ (ชื่อ – สกุล) .................................................................... มำรดำ (ชื่อ – สกุล) ...............................................................
๓. ผู้ปกครอง (ชื่อ – สกุล) .................................................................... ความสัมพันธ์.................................................................
๔. สำเร็จกำรศึกษำหรือกาลังศึกษาชัน้ ม.๓ ใช้หลักฐาน  สาเนาทะเบียนบ้าน  ใบรับรอง หรือ  สาเนา ปพ.๑
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑)
ได้..................(รวมไม่ตากว่
่ า ๒.๗๕) และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕) ดังนี้
๑) สาระวิทยาศาสตร์ ม.๑ ภาคเรียนที่ ๑ ได้ ................................. ม.๑ ภาคเรียนที่ ๒ ได้ .................................
ม.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ได้ ................................. ม.๒ ภาคเรียนที่ ๒ ได้ .................................
ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑ ได้ ................................. ม.๓ ภาคเรียนที่ ๒ ได้ .................................
๒) สาระคณิตศาสตร์ ม.๑ ภาคเรียนที่ ๑ ได้ ................................. ม.๑ ภาคเรียนที่ ๒ ได้ .................................
ม.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ได้ ................................. ม.๒ ภาคเรียนที่ ๒ ได้ .................................
ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑ ได้ ................................. ม.๓ ภาคเรียนที่ ๒ ได้ .................................
จากโรงเรียน....................................................................................จังหวัด.................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ มัคร
ลงชื่อ...................................................ผู้ปกครอง
(..................................................)
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ................ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติหลักฐาน
หลักฐานที่รับไว้
 ปพ.๑ (ใบรับรองว่ากาลังเรียน ม.๓)
 ใบรับรองผลการเรียน (ทุกวิชาเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน เฉลี่ยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวม ๕ ภาคเรียน)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................
คุณสมบัติ  มีคุณสมบัติถูกต้อง  ขาดคุณสมบัติ
ลงชื่อ ............................................................ เจ้าหน้าทีต่ รวจหลักฐาน
(...........................................................)
.................................................................................................................................................................................................
บัตรประจำตัว เลขประจาตัวผูส้ มัคร...................ห้องสอบที่.................... (ส่วนที่ ๒ สาหรับผู้สมัคร) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สมัครสอบ ชั้น ม.๔ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล ...........................................................................................
ลงชื่อ ............................................................ เจ้าหน้าที่รับสมัคร

 ต้องนาบัตรประจาตัวนี้มาทุกครั้งที่มาติดต่อเกี่ยวกับการเข้าเรียนและรายงานตัวเพื่อเข้าเรียน

ติดรูป
๒.๕ X ๓ ซม.

