ประกาศโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
____________________
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน ตามแนวทางของ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้การดาเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โรงเรียนจึงกาหนดแนวทางการรับนักเรียน ดังต่อไปนี้
๑. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัดสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียน ในเขตตาบล
บ้านแยง ตาบลห้วยเฮี้ย และพื้นทีใ่ กล้เคียงตามความเหมาะสม
๒. จานวนนักเรียนที่จะรับ
๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๘๐
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๘๐

คน
คน

๒ ห้องเรียน
๒ ห้องเรียน

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.๑.๑ คุณสมบัติ
(๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หรือเทียบเท่า
(๒) ไม่จากัดอายุ
(๓) สถานภาพโสด
(๔) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

๒
๓.๑.๒ หลักฐานการสมัคร
(๑) ใบสมัคร
(๒) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และบิดา มารดา
อย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จานวน ๑ ใบ
(๕) หลักฐานแสดงคุณสมบัติอื่น ๆ ( ถ้ามี )
๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๓.๒.๑ คุณสมบัติ
(๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หรือเทียบเท่า
(๒) ไม่จากัดอายุ
(๓) สถานภาพโสด
(๔) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
๓.๒.๒ หลักฐานการสมัคร
(๑) ใบสมัคร
(๒) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และบิดา มารดา
อย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ เทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ หรือ เทียบเท่า
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จานวน ๑ ใบ
(๕) หลักฐานแสดงคุณสมบัติอื่น ๆ ( ถ้ามี )
๔. วันรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือก และวันมอบตัว
๔.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รับสมัครและคัดเลือกจากผลคะแนน O-Net

วันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓
ทดสอบประเมินความรู้พื้นฐาน

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียนรายงานตัว และ ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน

วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๔.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รับสมัครและคัดเลือกจากผลคะแนน O-Net

วันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทดสอบประเมินความรู้พื้นฐาน

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียนรายงานตัว และ ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน

วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงชื่อ
(นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม โทร ๐-๕๕๙๙-๑๐๓๔ ,
อ.สุกัญญา ๐๘๙-๘๕๓๒๘๘๒ , อ. หทัยทิพย์ ๐๘๑-๖๗๕๘๒๕๑ , อ.นันทนา ๐๙๗-๙๘๕๐๘๕๐ ,
อ. นิพล ๐๘๗-๘๕๑๙๕๑๑ , อ.กฤษณพงศ์ ๐๙๑-๐๒๕๐๐๒๓ , อ.ทัศนีย์ ๐๙๖-๔๑๓๓๐๒๔

