
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

  ด้วยโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์รับ สมัคร
นักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล  ระดับชั้นประถมศึกษา  และระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560             
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 
 ระดับชั้นอนุบาลปีที ่1 
 1)  รับเด็กอายุ 4 ปี เกิดในปี พ.ศ. 2556 จ านวน 90 คน  

2)  รับเด็กที่มีชื่อพร้อมผู้ปกครองอยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 60 และต่างจังหวัด ร้อยละ 40  
 3)  สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมาะสมกับวัย 
 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
1) รับนักเรียนอายุย่างเข้าปีที่ 7 เกิดในปี พ.ศ. 2553 หรือที่จบการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 120 คน  
2) รับเด็กที่มีชื่อพร้อมผู้ปกครองอยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 60 และต่างจังหวัด ร้อยละ 40  
3) มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย 

 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
1) รับสมัครนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจะส าเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 

2/2559 หรือจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาแล้ว จ านวน 120 คน 
2) ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกของโรงเรียน ใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
3) รับเด็กที่มีชื่อพร้อมผู้ปกครองอยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 60 และต่างจังหวัด ร้อยละ 40 
4) ผู้ปกครองพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการเรียน กวดขันความประพฤติ และต้องให้นักเรียน 

เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
5) มีใบ รบ. หรือ มีหนังสือรับรองการศึกษา  

 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เรียนสายวิทย์-คณิต)  
1) รับสมัครนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และจะส าเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 

2/2559 หรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาแล้ว จ านวน 40 คน 
2) ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกของโรงเรียน ใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
3) รับเด็กที่มีชื่อพร้อมผู้ปกครองอยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 60 และต่างจังหวัด ร้อยละ 40 
4) ผู้ปกครองพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการเรียน กวดขันความประพฤติ และต้องให้นักเรียน 

เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
5) มีใบ รบ. หรือ หนังสือรับรองการศึกษา มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 
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 2. ก าหนดการรับสมัคร  
 

  ระดับก่อนประถมศึกษา 
วันรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม - วันที่ 15 มีนาคม 2560  (ในวันและเวลาราชการ)  

                                 สถานที่รบัสมัคร ห้องธุรการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
 วันมอบตัว วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 12.30 น. 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

วันรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม - วันที่ 15 มีนาคม 2560  (ในวันและเวลาราชการ)  
                                 สถานที่รบัสมัคร ห้องธุรการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
 วันมอบตัว วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 12.30 น. 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วันรับสมัคร วันที่ 16 มีนาคม - วันที่ 30 มีนาคม 2560  (ในวันและเวลาราชการ)  
                                 สถานที่รบัสมัคร ห้องธุรการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 

วันสอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 12.30 น.  
หมายเหตุ ให้นักเรียนมาเข้าแถวเพื่อรับฟังค าชี้แจง เวลา 08.15 น. 

วันประกาศผล    วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  
 วันมอบตัว วันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. - 12.30 น. 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

วันรับสมัคร วันที่ 16 มีนาคม - วันที่ 30 มีนาคม 2560  (ในวันและเวลาราชการ)  
                                 สถานที่รบัสมัคร ห้องธุรการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 

วันสอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 12.30 น.  
หมายเหตุ ให้นักเรียนมาเข้าแถวเพื่อรับฟังค าชี้แจง เวลา 08.15 น. 

วันประกาศผล    วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. เปน็ตน้ไป  
 วันมอบตัว วันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. - 12.30 น. 

 

3. หลักฐานการรับสมัคร 
 

1)  ใบสมัครของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
2)  รูปถ่ายสี ชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 4 รูป 
3)  สูติบัตร(ใบเกิด) ส าหรับนักเรียนที่สมัครเรียนชัน้อนุบาล 1 ถ่ายส าเนา 1 ฉบับ 
4)  ทะเบียนบ้านที่มชีื่อนักเรียน / ชื่อบิดา / และชื่อมารดา ถา่ยส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
5)  บัตรประจ าตัวประชาชนที่มชีื่อนักเรียน /ชื่อบิดา /และชื่อมารดา ถ่ายส าเนา อย่างละ 1 ฉบบั 
6)  ใบเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) ถ่ายส าเนา 1 ฉบับ 
7)  หลักฐานการจบการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษาที่มีคะแนน 5 ภาคเรียน  

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 
 

             ลงชื่อ         อุเทน  เจียวท่าไม ้
      ( นายอุเทน  เจียวท่าไม้ ) 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปล่องเหลีย่ม 


