
 
ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

------------------------------------------------- 
        ดวยในปการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดบวรนิเวศกําหนดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 80 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 2562 ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร 

 1.1  คุณสมบัติ 

  1)   สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเทา 

                          หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา  2561  หรือเทียบเทา 

  2)   เพศชาย 

  3)   เปนโสด 

  4) นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน เทากับ 2.75  หรือมากกวา                               

                          จะไดรับการยกเวนคาระดมทรัพยากร (คาเทอม)    และเม่ือเขาเรียนทีโรงเรียนวัดบวรนิเวศแลว    

                          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  2561  (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 2 หองเรียน ๆ ละ 40 คน รวมท้ังสิ้น 80 คน แบงเปน 

           1)  กลุมการเรียนท่ี 1 สงเสริมความสามารถทางวิชาการดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  

           2)  กลุมการเรียนท่ี 2 สงเสริมความสามารถทางวิชาการดานภาษาจีน – คณิตศาสตร 

     2.2  ประเภทเขตพ้ืนท่ีท่ีรับสมัคร 

            - รับนักเรียนท้ังในเขตพ้ืนท่ีบริการ และนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ 

     2.3  เขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มี 4 เขต ดังนี้ 

   1)  เขตพระนคร           

2)  เขตดุสิต           

3)  เขตปอมปราบศัตรูพาย           

4)  เขตราชเทวี 

3.  กําหนดการรับสมัคร 

     3.1  แจกใบสมัคร        วันท่ี 11 กุมภาพันธ – 27 มีนาคม  2562  เวลา  09.00 – 16.30 น.  

     (ไมเวนวันหยุดราชการ)  

     3.2  รับสมัคร            วันท่ี 22 – 23 , 25 – 27 มีนาคม 2562  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  6  เมษายน  2562  เวลา 09.00 - 16.30 น. 

     ณ สถานท่ีรับสมัคร ชั้นลาง อาคารวชิรญาณวงศ     

     (ถาไมมารายงานตัวตามวัน และเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์) 

     3.6  มอบตัว   วันท่ี 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  5   กุมภาพันธ    พ.ศ. 2562 

 

                (นางเพลินใจ  พฤกษชาติรัตน) 

                        ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  

 สอบถามรายละเอียด งานประชาสัมพันธ  02 – 2820025 ตอ 129  หรือติดตอผูรับผิดชอบ 

      งานวิชาการ  02 – 2820025 ตอ 110  หรือติดตอผูรับผิดชอบ  

ผูรับผิดชอบ  นางเฉลียว  ทิพยพงษ  087 – 0190750 

เว็บไซต      www.bn.ac.th    

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