
 
 

 

 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2558 
……………………. 

 

เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ซึ่งเป็นไปตาม นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา จึงก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในปี
การศึกษา 2558  ไว้ดังนี้ 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1   สมัครโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  www.bangkok2.org 
             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ของโรงเรียนพุทธจักร
วิทยา 
ให้แจ้งความจ านงผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่  www.bangkok2.org  ตั้งแต่ วันที่ 4 – 24  มีนาคม 2558  และ
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  www.bangkok2.org   
  - รับสมัคร        วันที่   20 - 24   มีนาคม  2558    เวลา 08.30 - 16.30 น.   
  - ประกาศผล/รายงานตัว วันที่        5     เมษายน  2558    เวลา 09.00 - 16.30 น.   
           - มอบตัว          วันที่        8    เมษายน  2558   เวลา 09.00 น.  
พร้อมน าเอกสาร ได้แก่         
1. ใบรับรองความเป็นนักเรียนชั้น ป.6 หรือ ใบส าเร็จการศึกษาชั้น ป.6         
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ใบแจ้งความจ านง  (พิมพ์ใบสมัครจากระบบอินเตอร์เน็ต) 
4. รูปถ่ายนักเรียนจ านวน  3 ใบ  ขนาด  1.5 นิ้ว 
5. ใบคะแนนการสอบ O – NET  (ถ้ามี) 
6. หลักฐานประวัติการฉีดวัคซีน (กรณีท่ีไม่มี ให้ติดต่อขอที่สาธารณสุข หรือ โรงพยาบาล) 
 ทั้งนี้ให้ถือเอกสารต่างๆ ที่ก าหนดน ามายื่น ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา  ตั้งแต่วันที่  20 – 24  มีนาคม  
2558  เวลา 08.30 - 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)โดยให้นักเรียนแต่งกายให้เรียบร้อย และนักเรียนต้อง
เป็นผู้สมัครด้วยตนเองเท่านั้น)   



นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4          
1.1 นักเรียนที่จบช้ัน ม.3 จากโรงเรียนพุทธจักรวิทยา  และได้รับการประกาศชื่อให้มีสิทธิเรียนต่อชั้นม.4
โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกตลอดจนนักเรียนได้ยืนยันสิทธิดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2558 ให้
ด าเนินการดังนี ้
  - รายงานตัว   วันที่   15    มีนาคม  2558   เวลา 09.00 - 16.30 น.  
           - มอบตัว       วันที่   9    เมษายน  2558   เวลา 09.00 น. 
  
1.2  นักเรียนที่จบช้ัน ม.3 จากโรงเรียนพุทธจักรวิทยาและโรงเรียนอื่นๆ ประสงค์จะเข้าเรียนต่อชั้น ม.4  
โดยวิธีการสอบคัดเลือกให้ด าเนินการดังนี้ 
  - รับสมัคร      วันที่   20 - 24   มีนาคม  2558    เวลา 08.30 - 16.30 น.   
           - สอบคัดเลือก วันที่    29   มีนาคม  2558    เวลา 09.00 น.  
  - ประกาศผล  วันที่        3     เมษายน  2558    เวลา 09.00 - 16.30 น.          
  - รายงานตัว    วันที่       6   เมษายน  2558   เวลา 09.00 - 16.30 น.    
            -  มอบตัว        วันที่     9    เมษายน  2558   เวลา 09.00 น.     
พร้อมน าเอกสาร ได้แก่          
1. ใบรับรองความเป็นนักเรียนชั้น ม.3 หรือ ใบส าเร็จการศึกษาชั้น ม.3     
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
3. รูปถ่ายนักเรียนจ านวน 3  ใบ  ขนาด 1.5 นิ้ว 
5. ใบคะแนนการสอบ O – NET (ถ้ามี)  
 ทั้งนี้ให้ถือเอกสารต่างๆ ที่ก าหนดน ามายื่นสมัคร ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา  ตั้งแต่วันที่  20 - 24 
มีนาคม  2558  เวลา 08.30 - 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยให้นักเรียนแต่งกายให้เรียบร้อย และ
นักเรียนต้องเป็นผู้สมัครด้วยตนเองเท่านั้น) 

……………………….. 
หมายเหตุ    1. นักเรียนชั้น ม.1  ต้องแจ้งและพิมพ์ใบแจ้งความจ านงในระบบอินเตอร์เน็ต  

www.bangkok2.org  หรือแจ้งความจ านงและสมัครที่โรงเรียนพุทธจักรวิทยาโดยตรง 
 2. นักเรียนชั้น ม.4  ขอระเบียบการและใบสมัครได้ที่โรงเรียนพุทธจักรวิทยาหรือพิมพ์ใบสมัคร

จาก เว็ปไซต์  http://www.buddhajak.ac.th  ต้ังแต่วันที่  1  มี.ค. 2558 เป็นต้นไป  
 3. ในวันหยุดราชการ  ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามข้อมูลรับสมัครเรียนและขอรับ

ระเบียบการพร้อมใบสมัคร ได้ที่ป้อมยามหรือห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
 4. ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ โทร. 02 – 6371178  ต่อ 108 หรือ  128  
 เว็ปไซต์ : http://www.buddhajak.ac.th   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558 
 

(นางรัตน์จ าเรียง  เพชรแก้ว) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
 



 
ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

ปีการศึกษา  2558 
-------------------------------- 

 

1. หลักการ 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ซ่ึงเป็นไป
ตาม นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา จึงก าหนดแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียนในปีการศึกษา 2558  ไว้ดังนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ  ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นธรรม  และเสมอภาค 
2.2  เพ่ือสนับสนุนให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
ครบทุกคน 
2.3  เพ่ือให้เด็กได้รับการศึกษาตามถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ 
2.4  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
 

3. จ านวนการรับนักเรียน 
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จ านวน  4  ห้อง  160  คน  
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน  4  ห้อง  160  คน 
  

4. ช่วงเวลาการรับนักเรียน 
4.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

  4.1.1 การจัดสรรที่เรียน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ในเขตพ้ืนที่

บริการ  และนักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน  ยื่นใบสมัครที่โรงเรียนพุทธจักรวิทยา พร้อมเอกสารทั้งหมด  ดังนี้ 
- รับสมัคร        วันที่   20 - 24   มีนาคม  2558    เวลา 08.30 - 16.30 น.  

  - ประกาศผล/รายงานตัว วันที่        5     เมษายน  2558    เวลา 09.00 - 16.30 น.   
           - มอบตัว          วันที่        8    เมษายน  2558   เวลา 09.00 น.  

 
 



4.1.2 นักเรียนแจ้งความจ านงขอให้โรงเรียนพุทธจักรวิทยาจัดทีเ่รียนกรณีที่ยังไม่มีที่เรียน  
(รอบสอง)  

นักเรียนที่ประสงค์ให้โรงเรียนพุทธจักรวิทยาจัดที่เรียนกรณีที่ยังไม่มีที่เรียน (รอบสอง) ตาม
ประกาศ  สพฐ.  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
นักเรียนแจ้งความจ านง    วันที่  7 - 10  เมษายน  พ.ศ.2558  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
ประกาศผล /รายงานตัว และมอบตัว  วันที่   17  เมษายน  พ.ศ.2558   
เวลา  08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

  
  4.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
  4.2.1 โรงเรียนที่เปิดทั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  1.  นักเรียนที่จบช้ัน ม.3 ของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา  และได้รับการประกาศชื่อให้มีสิทธิ
เรียนต่อชั้นม.4 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกตลอดจนนักเรียนได้ยืนยันสิทธิดังกล่าวไปแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้
  การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามก าหนดการของโรงเรียน   
  รายงานตัว  วันที่ 15 มีนาคม  พ.ศ.2558  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
  มอบตัว  วันที่ 9 เมษายน  พ.ศ.2558  เวลา  09.00 น. 
   
  2. นักเรียนที่จบช้ัน ม.3 จากโรงเรียนพุทธจักรวิทยาและโรงเรียนอื่นๆ ประสงค์จะเข้า
เรียนต่อชั้น ม.4  โดยวิธีการสอบคัดเลือกให้ด าเนินการดังนี้ 
  รับสมัคร  วันที่  20 – 24 มีนาคม  พ.ศ.2558   เวลา  08.30 – 16.30 น. 
  สอบคัดเลือก วันที่    29 มีนาคม  พ.ศ.2558   เวลา  09.00 – 16.30 น.   
  โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนและ / หรือคะแนน O – NET  
  ประกาศผล  วันที่    3 เมษายน  พ.ศ.2558    เวลา  09.00 – 16.30 น. 
  รายงานตัว  วันที่  6 เมษายน  พ.ศ.2558    เวลา  09.00 – 16.30 น. 
  มอบตัว  วันที่      9 เมษายน  พ.ศ.2558    เวลา  09.00 น. 

 
      ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558  ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน  
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  12 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558 
 

 
 

(นางรัตน์จ าเรียง  เพชรแก้ว) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา



 
                                                                                                                                                                    เลขประจ าตัวผู้สมัคร         

   
                                                            โรงเรียนพุทธจักรวิทยา                                                                      รูปถ่าย 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศกึษาปีที ่4 
                                                                  ประจ าปีการศึกษา 2558                                                                ขนาด 1.5 นิ้ว 

 ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
สมัครวันที่ ..............   เดือน ................................  พ.ศ. 25....... 

(นักเรียนกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง และท าเครื่องหมาย  ใน ที่ต้องการเลือก)    

1. ชื่อ     ด.ช   ด.ญ  นาย      น.ส. ………………………………………………..…..…    ชื่อสกุล ………..……………………………………………………………………  

    เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลัก   
     

    เกิดวันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. .....................   เช้ือชาติ ............................  สัญชาติ ..................................  ศาสนา ...................................... 

2. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบา้น  บ้านเลขที่……………..…… หมู่ที…่…………….…  ซอย………………………………………..  ถนน………………………………..………..……………  

    ต าบล / แขวง .............………………….……..  อ าเภอ / เขต ..………………..….……………………  จังหวัด………………..……………..  รหัสไปรษณีย์ ..............................  

3. ที่อยู่ที่นักเรียนอาศัยอยู่จริง และโรงเรียนสามารถติดต่อได้   บ้านเลขที…่………………… หมู่ที…่………….… ซอย………………………………………………………………….  

    ถนน……………………………………… ต าบล / แขวง ........................……………………..  อ าเภอ / เขต ..………….………….……………  จังหวัด……………………….……….   

    รหัสไปรษณีย์ .....................  โทรศัพท์บ้าน ………………………….……………………..…….   โทรศัพท์มือถอื ……………………………………..…………..………....…………..  

4. ชื่อบิดา …………………………… ชื่อสกุล……………………..………… อาชีพ …………………..…  โทรศัพท์บ้าน …………………………. โทรศัพท์มือถือ ………………………… 

5. ชื่อมารดา ………………………… ชื่อสกุล……………………..………… อาชีพ …………………..…  โทรศัพท์บ้าน …………………………. โทรศัพท์มือถือ ………………………… 

6. การศึกษา   ก าลังเรียนชั้น ม.3    จบการศึกษาชั้น ม.3  จากโรงเรียน ………………..……….…………… อ าเภอ / เขต ………….………… จังหวัด ………………… 

    โรงเรียนสังกัด     สพฐ.             เอกชน               กรุงเทพมหานคร        อื่น ๆ (ระบุ) ............................................. 

7. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.1 – ม.3  ........................  

8. สมัครศึกษาต่อชั้น ม.4  ในแผนการเรียน       วิทย–์คณิต        คณิต-อังกฤษ        อังกฤษ–ฝรั่งเศส         อังกฤษ–จีน           ทั่วไป 

 

ขอรับรองว่า ข้อมูลน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
ลงชื่อ………………………………………………… ผู้สมัคร                                                             ลงชื่อ………………………………………………… ผูป้กครอง  
      (…………………………………………………) เขียนตัวบรรจง                                                         (…………………………………………………) เขียนตัวบรรจง 
 

หลักฐานที่ใช้สมัคร ส าหรับเจ้าหน้าที ่
รูปถ่าย 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 

   หลักฐานแสดงว่า ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 หรือ จบการศกึษาชัน้ ม.3 
   ใบคะแนนผลการสอบ O-NET  (ถ้ามี)  

 
ลงชื่อ .......................................................................... ผู้ตรวจสอบหลักฐาน 
       (..........................................................................) 
ลงชื่อ .......................................................................... ผู้ออกเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
       (..........................................................................)  

 

 
สพม. เขต 2                                                              (ส่วนของโรงเรียน) 
 
บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อช้ัน ม.4 
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา                                                     ติดรูปถ่าย 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร   
 
สมัครเข้าศึกษาต่อแผนการเรียน                                       ขนาด  1.5  นิ้ว 

 วิทย์–คณิต          คณิต-อังกฤษ        
 อังกฤษ–ฝร่ังเศส     อังกฤษ–จีน       ท่ัวไป 

 
ช่ือ ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. .................................. ชื่อสกุล ........................................... 
 
ลงช่ือผู้สมัคร ..............................................  ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................... 
                                                                      ......../…………/………… 

สพม. เขต 2                                                              (ส่วนของนักเรียน) 
 
บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อช้ัน ม.4 
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา                                                      ติดรูปถ่าย 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร   
          
สมัครเข้าศึกษาต่อแผนการเรียน                                          ขนาด  1.5  นิ้ว 
  วิทย์–คณิต          คณิต-อังกฤษ   
  อังกฤษ–ฝร่ังเศส     อังกฤษ–จีน        ท่ัวไป 
   
ช่ือ ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. .................................. ชื่อสกุล ........................................... 
 
ลงช่ือผู้สมัคร ..............................................  ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................... 
                                                                      ......../…………/………… 

 

             


