
 
 
ที่ ศธ. ๐๔๒๑๗.๕๑/81               โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม       
                                                                                         อ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  
                 ๖๖๑๒๐  

         29  มกราคม  2558 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน 

  ด้วยโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 

1.  โครงการพิเศษเพชรภูมิ 
 1.1  เป้าหมายการรับนักเรียน 
  1.1.1  รับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  40  คน 
  1.1.2  รับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  40  คน 
 1.2  คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน 
  1.2.1  ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   -  ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร
      กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
   -  ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
      ต้องไม่ต่ ากว่า 3.00 และ 
    1.  วิชาวิทยาศาสตร์    3.00 ขึ้นไป 
    2.  วิชาคณิตศาสตร์    3.00 ขึ้นไป 
    3.  วิชาภาษาอังกฤษ    3.00 ขึ้นไป 
  1.2.2  ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   -  ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตร 
     กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
   -  ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
      ต้องไม่ต่ ากว่า 2.50 และ 
    1.  วิชาวิทยาศาสตร์    2.50 ขึ้นไป 
    2.  วิชาคณิตศาสตร์    2.50 ขึ้นไป 
    3.  วิชาภาษาอังกฤษ    2.50 ขึ้นไป 
    
 
 



 1.3  ก าหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ (โครงการเพชรภูมิ ม.1 และ ม.4) 
  1.3.1  จ าหน่ายใบสมัคร (ราคาชุดละ 40 บาท) และ 

รับสมัคร  วันที่ 20 – 24  กุมภาพันธ์ 2558   เวลา  08.30 – 16.30 น.  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

  1.3.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
   วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2558 
  1.3.3  สอบคัดเลือก 
   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 
   วันที่   1 มีนาคม 2558   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 
  1.3.4  ประกาศผลสอบ และรายงานตัว เวลา 09.00 – 16.30 น. 
   วันที่ 5 มีนาคม 2558            (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 
   วันที่ 6 มีนาคม 2558   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 
  1.3.5  มอบตัว 
   วันที่ 8 เมษายน 2558   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 
   วันที่ 9 เมษายน 2558   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 
  หมายเหตุ  สถานที่รับสมัคร ห้องวิชาการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
 1.4  หลักฐานที่ต้องใช้สมัครเข้าศึกษาต่อ (โครงการเพชรภูมิ ม.1 และ ม.4) 
  1.4.1  วันรับสมัคร 
   -  ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ตัวจริง)  

-  ปพ.1 หรือ สมุดประจ าตัวนักเรียน  1  ฉบับ  
   -  รปูขนาด 1 นิ้วครึ่ง จ านวน 2 รูป 
  1.4.2  วันสอบคัดเลือก 
   -  บัตรเข้าห้องสอบ 
  1.4.3  รายงานตัว 
   -  บัตรเข้าห้องสอบ 
  1.4.4  มอบตัว 
   -  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  จ านวน  2 ฉบับ (พร้อมตัวจริง) 
   -  ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา และนักเรียน 2 ชุด (พร้อมตัวจริง) 
   -  ใบแสดงผลการตรวจกรุ๊ปเลือด 
 1.5  รายวิชาที่สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ (โครงการเพชรภูมิ ม.1 และ ม.4) 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) 
   1.  วิชาวิทยาศาสตร์ 
   2.  วิชาคณิตศาสตร์ 
   3.  วิชาภาษาอังกฤษ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (สอบวันที่ 1 มีนาคม 2558) 
   1.  วิชาวิทยาศาสตร์ 
   2.  วิชาคณิตศาสตร์ 
   3.  วิชาภาษาอังกฤษ 



2.  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 2.1  เป้าหมายการรับนักเรียน 
  2.1.1  รับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 360 คน 
   1)  รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ สอบคัดเลือก และใช้คะแนน O-NET  

      - สอบคัดเลือก   ร้อยละ 50  จ านวน 180 คน 
   2)  รับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ สอบคัดเลือกร้อยละ 50 จ านวน 180 คน 
    - โครงการเพชรภูมิ  ร้อยละ 11  จ านวน  40  คน 
    - สอบคัดเลือก   ร้อยละ 39  จ านวน 140 คน 
  2.1.2  รับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 360 โดยรับนักเรียน ม.3 
  เดิม ร้อยละ 80 คิดเป็นจ านวน 288 คน และนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 20 คิดเป็นจ านวน  
 72 คน 
  แยกตามโครงสร้าง 
   1.  โครงสร้าง วิทย์ – คณิต จ านวน 4 ห้องเรียน (160 คน) 
   2.  โครงสร้าง อังกฤษ – คณิต จ านวน  2 ห้องเรียน  (80 คน) 
   3.  โครงสร้าง ไทย – สังคม จ านวน  1 ห้องเรียน  (40 คน) 
   4.  โครงสร้าง วิชาการ  จ านวน  2 ห้องเรียน  (80 คน) 
    -  โครงสร้างวิชาการ เน้นเกษตรกรรม  1  กลุ่ม 
    -  โครงสร้างวิชาการ   เน้นคหกรรม  1  กลุ่ม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เรียน 
  2.2.1  ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   -  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

   หรือเทียบเท่า 
  2.2.2  ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   -  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

   หรือเทียบเท่า 
 2.3  ก าหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  2.3.1  รับสมัคร 
   วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2558  เวลา 08.30 – 16.30 น.   

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  2.3.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
   วันที่ 27 มีนาคม 2558 
  2.3.3  สอบคัดเลือก 
   วันที่ 28 มีนาคม 2558   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 
   วันที่ 29 มีนาคม 2558   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 
  2.3.4  ประกาศผลสอบ และรายงานตัว     เวลา 08.30 – 16.30 น.   
   วันที่ 2 เมษายน 2558   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 
   วันที่ 6 เมษายน 2558   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 
   



  2.3.5  มอบตัว 
   วันที่ 8 เมษายน 2558   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 
   วันที่ 9 เมษายน 2558   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 
 หมายเหตุ  สถานที่รับสมัคร ศูนย์เทคโนโลยีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
2.4  หลักฐานที่ต้องใช้สมัครเข้าศึกษาต่อ 
  2.4.1  วันรับสมัคร 
   -  ใบรับรองการเป็นนักเรียน 
   -  ใบรับรองผลการเรียน  จ านวน  1  ฉบับ   
   -  ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา และนักเรียน 1 ชุด  (พร้อมตัวจริง) 
   -  รูปนักเรียนขนาด 1 นิ้วครึ่ง จ านวน 2 รูป 
  2.4.2  วันสอบคัดเลือก 
   -  บัตรเข้าห้องสอบ 
  2.4.3  รายงานตัว 
   -  บัตรเข้าห้องสอบ 
  2.4.4  มอบตัว 
   -  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  จ านวน  2 ฉบับ (พร้อมตัวจริง) 
   -  ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา และนักเรียน 2 ชุด (พร้อมตัวจริง) 
   -  ส าเนาใบแสดงผลการตรวจกรุ๊ปเลือด  จ านวน  1  ฉบับ   
2.5  รายวิชาที่สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สอบวันที่ 28 มีนาคม 2558) 
   1.  วิชาวิทยาศาสตร์ 
   2.  วิชาคณิตศาสตร์ 
   3.  วิชาภาษาอังกฤษ 
   4.  วิชาภาษาไทย 
   5.  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    (สอบวันที่ 29 มีนาคม 2558) 
   1.  วิชาวิทยาศาสตร์ 
   2.  วิชาคณิตศาสตร์ 
   3.  วิชาภาษาอังกฤษ 
   4.  วิชาภาษาไทย 
   5.  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 



3.  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (กรณีที่นักเรียนมี
ความสามารถพิเศษ) 
 3.1  ก าหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ (กรณีนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)   
  3.1.1  รับสมัคร 
   วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2558    เวลา 08.30 – 16.30 น. 
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  3.1.2  สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว 
   วันที่ 23 มีนาคม 2558    
  3.1.3  ประกาศผลสอบ และรายงานตัว 
   วันที่ 25 มีนาคม 2558    
  3.1.4  มอบตัว 
   วันที่ 8 เมษายน 2558  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 
   วันที่ 9 เมษายน 2558  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 
 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
    

ขอแสดงความนับถือ 
       
 
      (ดร.มานพ  เกตุเมฆ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
โทร.  056-632811 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


