
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา                  
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

------------------------- 
 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน 
๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๖๖๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จึงก าหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
และชั้นมัธยมศึกษาท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 
๑.  หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ 
 ๑.๑  โสด 
 ๑.๒  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖, จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    
 ๑.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย 
 ๑.๔  มีผู้ปกครองดูแลและสามารถมาประสานงานหรือเชื่อมโยงกับโรงเรียนได้ 
 
๒.  เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน              
บางสะพานวิทยา จ านวน ๕ ต าบล ในอ าเภอบางสะพาน ดังนี้  
 1) ต าบลก าเนิดนพคุณ   
 ๒) ต าบลพงศ์ประศาสน์ 
 ๓) ต าบลแม่ร าพึง  
 ๔) ต าบลทองมงคล  
 ๕) ต าบลร่อนทอง 
           
๓.  วิธีการรับนักเรียน 
 ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ) 
   ๓.๑.๑ ห้องเรียนปกติ  แผนการรับนักเรียน คือ 1๓ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๔๐ คน รวมรับ 
จ านวน ๕๒๐ คน 
    ๑) คัดเลือกโดยใช้ผลคะแนน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๔ รายวิชา ได้แก่ วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

/- ๒) สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ...  
 



๒ 

 

   ๒) สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา ตามประกาศของ
โครงการห้องเรียนศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา 
     ๓) ทดสอบความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามประกาศของโครงการ
ห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ช้างเผือก บ.ว.) 
       ๓.๑.2 ห้องเรียนพิเศษ English Program แผนการรับนักเรียน ๒ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๓๐ คน 
รวมรับจ านวน ๖๐ คน 
                        สอบ คั ด เลื อก  ต ามป ระกาศของโค รงการจั ด การ เรี ยน การสอนตามห ลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 
 ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
       แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ ๑๒ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๔๐ คน รวม
รับจ านวน ๔๘๐ คน เปิดสอน ๘ โปรแกรมการเรยีน ดังนี้        
      ๑) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - สิ่งแวดล้อม (SME) 
      ๒) วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
      ๓) ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  
      ๔) ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 
 ๕) ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 
 ๖) ภาษาอังกฤษ - คอมพิวเตอร์ 
 ๗) ภาษาอังกฤษ - ศิลปะ/นาฏศลิป์/ดนตรี/กีฬา 
 ๘) ภาษาอังกฤษ – อาชีพ 
 และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ๑ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๓๐ คน รวม
รับจ านวน ๓๐ คน   
 ๓.๒.๑ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม 
       คัดเลือกตามศักยภาพเหมาะสมของนักเรียน ตามเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกของโรงเรียน     
ให้เต็มแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน 
 ๓.๒.๒ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอ่ืน 
   ในกรณีที่รับนักเรียนตามข้อ ๓.2.๑ แล้ว ยังรับนักเรียนได้ไม่ครบตามแผนการรับนักเรียน
ของโรงเรียน ให้น าสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอ่ืน จนเต็มแผนการรับ
นักเรียนของโรงเรียน ตามวิธีการ ดังนี้ 
          ๑) คัดเลือกโดยใช้ผลคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน ๔ รายวิชา ได้แก่ วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
      ๒) สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา ตามประกาศของ
โครงการห้องเรียนศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา 
 ๓.๒.๓ ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
                         สอบคัดเลือก ตามประกาศของโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 
/- ๔. วันและเวลาการรับนักเรียน... 

๔.  วันและเวลาการรับนักเรียน 
 ๔.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
 รับสมัคร  
   วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕6๓ 
    โดยใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์ ตามท่ีอยู่ URL คือ   
    http://ictbspwit.com/register2563/ 
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ใน Page Facebook   
    ที่ www.facebook.com/bspwit และ Website ที ่www.bspwit.ac.th 
    ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา 
 คัดเลือก 
   วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕6๓ 
   โดยใช้ผลคะแนน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๔ รายวิชา ได้แก่ วิชา
   คณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ  
   คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ประกาศผล  
   วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕6๓  
   ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ใน Page Facebook   
   ที ่www.facebook.com/bspwit และ Website ที ่www.bspwit.ac.th 
   ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา 
 รายงานตัวและมอบตัว   
   วันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕6๓ เวลา ๐8.3๐ - ๑๖.๐๐ น.  
   ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา  

      ๔.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
         ๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (ประเภทโควตา) 
   รับสมัคร   
     ตามวันและเวลา ที่โรงเรียนก าหนด  

ประกาศผล  
  ตามวันและเวลา ที่โรงเรียนก าหนด 
รายงานตัวและมอบตัว    
  วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕6๓ เวลา ๐8.3๐ - ๑๖.๐๐ น.  

ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา  
                 ๒) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม 
                           ทีค่ัดเลอืกโดยใช้ผลคะแนน O-NET 
   รับสมัคร   
     วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕6๓ 
      โดยใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์ ตามท่ีอยู่ URL คือ 
      http://ictbspwit.com/register2563/ 
      ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ใน Page 
     Facebook  ที ่www.facebook.com/bspwit และ Website ที ่
     www.bspwit.ac.th ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา 

http://ictbspwit.com/register2563/
http://ictbspwit.com/register2563/


๔ 

 

 
/- คัดเลือก... 

 
   คัดเลือก   
     วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕6๓ 
     โดยใช้ผลคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
     ใน ๔ รายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย  
     วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 
     คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ประกาศผล  
     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕6๓  
     ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ใน Page Facebook   
     ที ่www.facebook.com/bspwit และ Website ที ่ 
     www.bspwit.ac.th ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา 
   รายงานตัวและมอบตัว   
     วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕6๓ เวลา ๐8.3๐ - ๑๖.๐๐ น.  
     ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา  
 
๕.  หลักฐานการสมัคร/รายงานตัวและมอบตัว 
 ๑) ใบสมัคร/ใบมอบตัว (ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด) 
 2) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 - 2 นิ้ว  จ านวน ๑ รูป  
 3) ส าเนา ปพ.๑ จ านวน 1 ฉบับ พร้อม ปพ.๑ ฉบับจริง   
 4) ส าเนาทะเบียนสูติบัตรนักเรียน    จ านวน 1 ฉบับ 
 5) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
 ๖) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) จ านวน ๑ ฉบับ 
 ให้นักเรียนน าหลักฐานทั้งหมด มายื่นในวันรายงานตัวและมอบตัว ตามที่โรงเรียนก าหนด 
 
๖.  เงินบ ารุงการศึกษา 
 เมื่อนักเรียนผ่านการสอบ/คัดเลือก และมีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนบางสะพานวิทยา          
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนมี
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ดังนี้ 
        1) รายการเก็บเงินบ ารุงการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  หลักสูตรปกติ   
 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชั้น ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 
ค่าจ้างบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษา 

ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศและครู
ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ประกัน

อุบัติเหตุ 
รวม บกศ. 

สมาคม
ผู้ปกครอง
นักเรียน
และครูฯ 

รวมทั้งหมด 
อังกฤษ จีน/อ่ืนๆ 

ม.1 200 300 250 250 1๔0 1,1๔0 400 1,5๔0 
         
 
 
 
 



๕ 

 

 
/- 2) รายการเก็บเงิน... 

 
  ๒) รายการเก็บเงินบ ารุงการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  หลักสูตรโครงการ EP 
 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชั้น ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 
ค่าจ้างบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษา 

ค่าห้องเรียน 
พิเศษ EP 

ประกันอุบัติเหตุ รวม บกศ. 

สมาคม
ผู้ปกครอง
นักเรียน
และครูฯ 

รวมทั้งหมด 

ม.1 200 300 19,000 1๔0 19,6๔0 400 20,0๔0 
 
 ๓) รายการเก็บเงินบ ารุงการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หลักสูตรปกติ   
 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

แผนการเรียน 
ค่าเรียน

คอมพิวเตอร์ 

ค่าจ้างบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษา 

ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศและครูที่มี
ความเชีย่วชาญในสาขาเฉพาะ ประกัน

อุบัติเหตุ 
รวม  
บกศ. 

สมาคม
ผู้ปกครอง
นักเรียน
และครูฯ 

รวม
ทั้งหมด 

อังกฤษ จีน/อ่ืนๆ 

1.โปรแกรม นาฏศิลป์/
ศิลปะ/ดนตรี/กีฬา 200 300 250 250 1๔0 1,1๔0 400 1,5๔0 
๒.โปรแกรม อาชีพ         

   -Eng - คอมพิวเตอร ์ 200 300 250 250 1๔0 1,1๔0 400 1,5๔0 
   -Eng – คหกรรม 200 300 250 250 1๔0 1,1๔0 400 1,5๔0 
   -Eng – งานชา่ง 200 300 250 250 1๔0 1,1๔0 400 1,5๔0 
๓.โปรแกรม  
ENG-Chinese 200 300 50๐ 50๐ 1๔0 1,๖๔0 400 ๒,๐๔0 
๔.โปรแกรม  
ENG-Japanese 200 300 50๐ - 1๔0 1,1๔0 400 1,5๔0 
5.โปรแกรม  
ENG-Math 200 300 50๐ 250 1๔0 1,390 400 1,790 
6.โปรแกรม  
Science-Math 200 300 250 - 1๔0 890 400 1,290 
7.โปรแกรม  
Science-Math(SME) 200 300 250 - 1๔0 890 400 1,290 

  
 4) รายการเก็บเงินบ ารุงการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หลักสูตร MEP  
 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

แผนการ
เรียน 

ค่าเรียน
คอมพิวเตอร์ 

ค่าจ้างบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษา 

ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
และครูที่มีความเชี่ยวชาญ

ในสาขาเฉพาะ 

ค่าห้องเรียน
พิเศษ 
MEP 

ประกัน
อุบัติเหตุ 

รวม  
บกศ. 

สมาคม
ผู้ปกครอง
นักเรียน 
และครูฯ 

รวมทั้งหมด 

อังกฤษ จีน/อ่ืนๆ 
1.MEP 200 300 500 500 20,000 1๔0 21,640 400 22,0๔0 
หมายเหตุ  รายละเอียดเก็บเงินบ ารุงการศึกษาผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
โรงเรียนบางสะพานวิทยา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ 
 
 
 
 



๖ 

 

 
/- 5) ค่าใช้จ่ายอื่น... 

 
  5) ค่าใช้จ่ายอื่น เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. กระเป๋าเป้ใส่หนังสือ  300 
2. เสื้อพละ 200 
3. กางเกงพละ 220 
4. เสื้อวิถีพุทธ 200 
5. กางเกงวิถีพุทธ 220 
6. เสื้อกีฬาสี 200 

รวม 1,340 
    

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๓ 
 

 
 
 

(นายประสงค์  กลิ่นบรม ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา 


