
ประกาศโรงเรียนบ้านคาวิทยา   จังหวัดราชบุรี 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
…………………………………… 

            เพื่อให้การด าเนินการรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ เป็นไปด้วย              
ความเรียบร้อยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  และประกาศ
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  จึงก าหนดรายละเอียดการรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา  ปีการศกึษา  ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑.  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
     โรงเรียนรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน  ๒๔๐ คน โดยรับนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖   จากโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการต าบลบ้านคา  จ านวน  ๑๒๐  คน   
โรงเรียนในเขตต าบลบ้านบึง ต าบลหนองพันจันทร์  และนักเรียนท่ัวไปไม่จ ากัดภูมิล าเนา  จ านวน  ๑๒๐  คน 
          ๑.๑  คุณสมบัติทั่วไปของนักเรียน  
        ๑.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖   หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  หรือเทียบเท่า 
        ๑.๑.๒  ไม่จ ากัดอายุ 
        ๑.๑.๓  เป็นโสด 
        ๑.๑.๔  ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
          ๑.๒  หลักฐานที่ใชใ้นการสมัคร  
                  ๑.๒.๑  ใบสมัครของโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
                  ๑.๒.๒  หลักฐานการส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  หรือหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิม 
ว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
                  ๑.๒.๓  ใบสูติบัตร 
                  ๑.๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง  และถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  ๑  ชุด 
                  ๑.๒.๕  รูปถ่ายขนาด  ๓ X ๔  เซนติเมตร  จ านวน  ๒  รูป   
                  ๑.๒.๖  ใบแจ้งผลหมู่โลหิต   และผลคะแนนการสอบระดับชาติ O - Net         
          ๑.๓  วันที่รับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  รายงานตัว  มอบตัว  
                 ๑.๓.๑  วันรับสมัคร  วันท่ี  ๒๒ – ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
                 ๑.๓.๒  สอบเพื่อจัดห้องเรียน  วันท่ี  ๕  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  ภาษาอังกฤษ 

 



- ๒ - 

          ๑.๓.๓  ประกาศผลและรายงานตัว   วันท่ี  ๗  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
                   ๑.๓.๔  มอบตัว วันท่ี  ๘  เมษายน  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น.         

๒.  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
          โรงเรียนรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  จ านวน  ๑๖๐  คน โดยรับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
จากโรงเรียนบ้านคาวิทยาและต้องการเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนก่อนแล้วน า
ส่วนท่ียังไม่ครบ  ๑๖๐  คน  ไปรับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  จากโรงเรียนอื่น    
           ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไปของนักเรียน  
        ๒.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓   หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  หรือเทียบเท่า 
        ๒.๑.๒  ไม่จ ากัดอายุ 
        ๒.๑.๓  เป็นโสด 
        ๒.๑.๔  ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
          ๒.๒  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
                  ๒.๒.๑  ใบสมัครของโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
                  ๒.๒.๒  หลักฐานการส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  หรือหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิม 
ว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
                  ๒.๒.๓  ใบสูติบัตร 
                  ๒.๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง  และถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  ๑  ชุด 
                  ๒.๒.๕  รูปถ่ายขนาด  ๓ X ๔  เซนติเมตร  จ านวน  ๒  รูป   
                  ๒.๒.๖  ใบแจ้งผลหมู่โลหิต   และผลคะแนนการสอบระดับชาติ O - Net         
          ๒.๓  วันที่รับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  รายงานตัว  มอบตัว  
                 ๒.๓.๑  วันรับสมัคร  วันท่ี  ๒๒ – ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
                 ๒.๓.๒  สอบเพื่อจัดห้องเรียน  วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  โดยใช้ 
แบบทดสอบของโรงเรียน วิชา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
          ๒.๓.๓  ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
           ๒.๓.๔ มอบตัว วันท่ี  ๙  เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.         
๓.  สถานที่รับสมัคร    :  อาคารหอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านคาวิทยา 
     หมายเหตุ  :   นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลาท่ีก าหนด และแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
                     ( งดการรับสมัครในวันท่ี  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ปกครองไปใช้สิทธิเลือกต้ัง)             

                                    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๐  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
                                                  ( นางสาวสายฝน   ภานุมาศ ) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา                                                                                 


