
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ปีการศึกษา 2563 

............................................................................................................................. .................................... 
 

            เพื่อให้การรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบรอ้ย   ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการรบันักเรียน ปกีารศึกษา 2563  จึงก าหนดรายละเอียดการรับนกัเรียนในระดบั 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังน ี้ 
1.  ก าหนดการรับสมัคร 
  โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 
วันท่ี 3 – 12  พฤษภาคม  2563  ด้วยระบบออนไลน์  สมัครทางเว็บไซต์  www.brs.ac.th หรอื Facebook 
โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
        1.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562  
      1.2 ไม่จ ากัดอายุ 
      1.3 เป็นโสด    
  2.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
      2.1  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า      
ปีการศึกษา 2562    
      2.2  ไม่จ ากัดอายุ 
      2.3  เป็นโสด 
3.  วิธีการสมัคร  

1.  สมัครออนไลนท์ี่  http://www.brs.ac.th หรือ Facebook โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา   
        2.  กรอกข้อมูลผูส้มัครให้ครบถ้วน  เช่น ช่ือ - สกุล  เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  วันเดือนปีเกิด   
หมายโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  จบการศึกษาจากโรงเรียน  ช่ือ-นามสกลุ บิดา  มารดา  
เลือกแผนการเรียนอันดับ 1 และ อันดับ 2 และอพัโหลดรปูภาพวุฒิการศึกษาด้านหน้าและด้านหลัง  
หมายเหตุ    

นักเรียนที่ไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได ้ให้ตดิต่อสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
กับครสูีดา  มณีกูล  เบอร์โทรศัพท์ 084-624-4413  ในวันที่  13 - 14  พฤษภาคม 2563   โดยผู้สมัครเรียนต้อง
สวมหน้ากากอนามัย  และเว้นระยะห่างตามทีโ่รงเรียนก าหนด 
4.  ประกาศรายชื่อผู้ท่ีต้องมาสอบคัดเลือก  วันที่  15  พฤษภาคม  2563  ทางเว็บไซต์  
http://www.brs.ac.th หรือ Facebook โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
5.  สอบคัดเลือกแผน (นักเรียนท่ีสมัครเกินแผนการรับเข้าเรียน)   
     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอบวันที่  16  พฤษภาคม  2563   
     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  สอบวันที่  17  พฤษภาคม  2563 



6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563  ทาง  http://www.brs.ac.th หรอื Facebook โรงเรียน
บางระก าวิทยศึกษา 
 
7.  รายงานตัวและมอบตัวออนไลน์ วันที่ 20-29  พฤษภาคม 2563  ทาง http://www.brs.ac.th หรือ 
Facebook โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
        ขั้นตอนการมอบตัว  

ข้ันตอนที่ 1   เข้าเว็บไซต์  http://www.brs.ac.th หรือ Facebook โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
ข้ันตอนที่ 2   กรอกข้อมลูผูม้อบตัวให้ครบถ้วน   
ข้ันตอนที่ 3   เลือกที่ยืนยันข้อมูลมอบตัวนักเรียน 
 

8. เตรียมหลักฐานการมอบตัว ดังน้ี   
1. ส าเนาใบ ปพ.1 (วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร)  ป.6  หรือ ม.3  รับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของนกัเรียน / บิดา /มารดา  รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน / บิดา /มารดา รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบบั 
4. ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน  รับรองส าเนาถูกต้อง 
5. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 

      ช่องทางการส่งเอกสารการมอบตัว 
     ส่งท่ี  **โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.   
 

     หรือ  **ทางไปรษณีย์ ส่งถึง งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
          ต าบลบางระก า  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก  65140 

     ตั้งแต่วันท่ี 20 พฤษภาคม  2563  ถึง วันท่ี 29 พฤษภาคม  2563 
 

9.  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการมอบตัว 
 7.1 เงินระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา ภาคเรียนละ 1,200 บาท 
 7.2 ค่าประกันอุบัตเิหตสุ่วนบุคคล จ านวน 350 บาทต่อปี (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

7.3 ค่าชุดพละ  จ านวน  350  บาท  
7.4  ค่ากระเป๋าใสห่นังสือเรียน  จ านวน  250  บาท 

          7.5  ค่าระเบียนสะสม  จ านวน  50  บาท 
 หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายให้น ามาช าระในวันเปิดภาคเรียนท่ี 1 
 
10.  เปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 1 กรกฎาคม  2563   

  
 
              ประกาศ ณ วันที่  22  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

                                                         

(นายธนู  เมฆี) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 


