
 
ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 
------------------------------------------------- 

 ด้วยในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดบวรนิเวศกําหนดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 160  คน    
และเพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ   จึงกําหนด
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังน้ี 
1. คุณสมบตัิของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 
 1.1  คุณสมบติั 
  1)  สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   หรือเทียบเท่า 
                         หรือกําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา 2560   หรือเทียบเทา่ 
  2)  เพศชาย 
  3)  เป็นโสด 
 1.2  หลักฐานการรับสมัคร 
  1)  ใบสมัคร 
  2)  สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ให้นําตัวจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
  3)  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า (ปพ.1)  หรือหลักฐานที่แสดง 
                         ผลการเรียนเฉล่ียสะสม   5   ภาคเรยีน    ที่กําลังศึกษาอยู่ช้ัน   ม.3    ปีการศึกษา    2560  
                         (สําเนา ปพ.1) ให้นําตัวจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
  4)  รูปถ่ายเครือ่งแบบนักเรียนขนาด 1  น้ิวครึ่ง   จํานวน 2 รูป   
2.  แผนการเรียนท่ีเปิดรบัสมัคร 
  -  แผนการเรียนที่ 1 ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน   รับจํานวน  30   คน 
  -  แผนการเรียนที่ 2 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์     รับจํานวน  30 คน 
  -  แผนการเรียนที่ 3 ภาษาอังกฤษ – ดิจทิัล (Digital)  รับจํานวน  30  คน 
  -  แผนการเรียนที่ 4 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   รับจํานวน  30  คน 
3.  คุณสมบตัิของผู้สมัครสอบตามแผนการเรียน 
  แผนการเรียนที่ 1 ภาษาอังกฤษ – ภาษาจนี 
   - ผูส้มัครต้องมผีลการเรียนสะสม 6 ภาคเรียน (กรณีจบ ม.3) หรือมีผลการเรียน 
                                 เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีกําลังศึกษาอยู่ช้ัน ม.3)  2.00 ขึ้นไป 
           มีต่อหน้า 2 



  หน้า 2 
  แผนการเรียนที่ 2 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 
   - ผูส้มัครต้องมผีลการเรียนสะสม 6 ภาคเรียน (กรณีจบ ม.3) หรือมีผลการเรียน 
                                 เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีกําลังศึกษาอยู่ช้ัน ม.3) 2.00 ขึ้นไป 
  แผนการเรียนที่ 3 ภาษาอังกฤษ – ดิจิทลั (Digital)   
   - ผูส้มัครต้องมผีลการเรียนสะสม 6 ภาคเรียน (กรณีจบ ม.3) หรือมีผลการเรียน 
                                 เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีกําลังศึกษาอยู่ช้ัน ม.3) 2.50 ขึ้นไป 
  แผนการเรียนที่ 3 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
   - ผูส้มัครต้องมผีลการเรียนสะสม 6 ภาคเรียน (กรณีจบ ม.3) หรือมีผลการเรียน 
                                 เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีกําลังศึกษาอยู่ช้ัน ม.3)  2.50  ขึ้นไป 
4.  กําหนดวนัรับสมัคร  สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว 

4.1  แจกใบสมัคร        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม  2561  เวลา  09.00 – 16.30 น.  
     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
 4.2  วันรับสมัคร  วันที่ 25 – 28   มีนาคม 2561  เวลา 08.30 - 16.30 น. 
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ณ ห้องประชุม  ช้ันล่าง  อาคารวชิรญาณวงศ์ 
- สมัครด้วยตนเอง ณ สถานทีร่ับสมัคร 
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.bn.ac.th 

 4.3  สอบคัดเลือก  วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.  
 4.4  วิชาทีส่อบ            คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
 4.5  ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. 
 4.6  มอบตัว    วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. 
5.  เกณฑ์การผ่านคัดเลือก 
  5.1  ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
  5.2  ผ่านการสอบข้อเขียน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2561 
 

                                                               (นางเพลินใจ  พฤกษชาติรัตน์) 
              ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

สอบถามรายละเอียด งานประชาสัมพันธ์  02 – 2820025 ต่อ 129  หรือติดต่อผู้รับผิดชอบ 
      งานวิชาการ  02 – 2820025 ต่อ 110  หรือติดต่อผู้รับผิดชอบ  

ผู้รับผิดชอบ  นางเฉลียว  ทพิย์พงษ์  087 – 0190750 
เว็บไซต์      www.bn.ac.th   


