
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

-------------------------------------- 
เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔           

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศส านัก
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 
จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียน ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
 ๑.๒ สถานภาพโสด 
๒. หลักฐานการสมัคร 
 ๒.๑ ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 
 ๒.๒ บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา มารดา พร้อมส าเนา อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง ของผู้สมัคร บิดา มารดา พร้อมส าเนา อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๒.๔ สูติบัตรฉบับจริง ของผู้สมัคร พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 
 ๒.๕ หลักฐานการจบการศึกษา ปพ.๑ หรือ หนังสือรับรอง ปพ.๗ 
 ๒.๖ รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
๓. ก าหนดการและวันเวลาการรับสมัคร 
 ๓.๑ รับสมัคร วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    

  ๓.๒ สอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  ๓.๓ ประกาศผลสอบและรายงานตัว  
    วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  ๓.๔ มอบตัว วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ๔. จ านวนที่รับสมัคร รับนักเรียน จ านวน ๒๐๐ คน 
 ๕ ค่าเล่าเรียน นักเรียนทุกคนได้รับการจัดสรรค่าเล่าเรียนตามนโยบายของรัฐบาล 
 ๖. สถานที่รับสมัคร  โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 
 



 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ๑. แผนการเรียนที่เปิดสอน 
  ๑.๑ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
  ๑.๒ แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า 
 ๒.๒ เฉพาะนักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในแผน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ต้องมีผล

การเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ (รวม ๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 

 ๒.๓ สถานภาพโสด 
๓. หลักฐานการสมัคร 
 ๓.๑ ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 
 ๓.๒ บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา มารดา พร้อมส าเนา อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๓.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง ของผู้สมัคร บิดา มารดา พร้อมส าเนา อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๓.๔ สูติบัตรฉบับจริง ของผู้สมัคร พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 
 ๓.๕ หลักฐานการจบการศึกษา ปพ.๑ หรือ หนังสือรับรอง ปพ.๗ 
 ๓.๖ รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
๔. ก าหนดการและวันเวลาการรับสมัคร 
 ก าหนดการและวันเวลาการรับสมัคร 
 ๔.๑ รับสมัคร วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    

  ๔.๒ สอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผลสอบและรายงานตัว  
    วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  ๔.๔ มอบตัว วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ๕. จ านวนที่รับสมัคร รับนักเรียน จ านวน ๑๖๐ คน 
 ๖. ค่าเล่าเรียน นักเรียนทุกคนได้รับการจัดสรรค่าเล่าเรียนตามนโยบายของรัฐบาล 
 ๗. สถานที่รับสมัคร  โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 

 
 
 



นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                
หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้รับใบสมัครและระเบียบการได้ที่ กลุ่มบาริหารงานวิชาการ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม  
ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ 

 
    ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 
 
     ลงชื่อ  
       นายธีระ  หมื่นศรี 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


