ประกาศโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563
.................................................................................................................................................................
เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรือ่ ง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จึงกําหนดรายละเอียดการรับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
1. กําหนดการรับสมัคร
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบออนไลน์ สมัครทางเว็บไซต์ http://bkschool.ac.th
2. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
1. ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือ กําลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
1.2 ไม่จํากัดอายุ
1.3 เป็นโสด
2. ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
2.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และต้องเป็นผู้จบการศึกษาปีการศึกษา 2562 ภายใน
15 พฤษภาคม 2563
2.2 ไม่จํากัดอายุ
2.3 เป็นโสด
3. วิธีการสมัคร
1. เข้าเว็บไซต์ http://bkschool.ac.th หรือ Facebook “โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม” หรือเอกสารใบ
ประกาศรับสมัครของโรงเรียน
2. สแกน QR CODE หรือ คลิก banner การรับสมัครนักเรียน
3. กรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ - สกุล สมัครเรียนชั้น เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน วัน เดือน ปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้ ข้อมูลบิดา มารดา เลือกสาระ
เพิ่มเติมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเลือกแผนการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเหตุ
นักเรียนที่ไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม กับ
ครูมณี ขิระนะ เบอร์โทรศัพท์ 089-2432635 ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2563 โดยผูส้ มัครเรียนต้องสวม
หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามที่โรงเรียนกําหนด
4. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ทาง เว็บไซต์ http: //bkschool.ac.th
5. รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทาง เว็บไซต์ http: //bkschool.ac.th
ขั้นตอนการมอบตัว
ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ http://bkschool.ac.th
ขั้นตอนที่ 2 เลือกที่ยืนยันข้อมูลมอบตัวนักเรียน
ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลผูม้ อบตัวให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ใบมอบตัว พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้มอบตัวและผู้ปกครองให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 5 ติดรูปถ่ายนักเรียน 3 X 4 เซนติเมตร จํานวน 1 รูป พร้อมแนบรูปถ่าย อีก 1 รูป
(รูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักเรียนถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
6. เตรียมหลักฐานการมอบตัว ดังนี้
1. ใบมอบตัวของโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและติดรูปถ่ายนักเรียน
2. สําเนาใบ ปพ.1 (วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร) ป.6 หรือ ม.3 รับรองสําเนาถูกต้อง
3. สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน / บิดา /มารดา รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน / บิดา /มารดา รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
5. สําเนาสูติบัตรของนักเรียน รับรองสําเนาถูกต้อง
ช่องทางการส่งเอกสารการมอบตัว
1. ทางออนไลน์ในระบบยืนยันข้อมูลการรับนักเรียน โดยถ่ายภาพเอกสารต่างๆ และอัพโหลดขึ้นบน
ระบบ
2. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
เลขที่ 170 หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
7. ค่าใช้จา่ ยเพื่อการมอบตัว
7.1 เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ภาคเรียนละ 1,000 บาท
7.2 ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จํานวน 220 บาทต่อปี (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
7.3 ค่าใช้จ่ายให้นํามาชําระในวันเปิดภาคเรียนที่ 1
8. เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จะเปิดเตรียมความพร้อมการสอนระบบออนไลน์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
และมอบหนังสือเรียนฟรีให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
9. สแกน QR CODE การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ ช่องทางการติดต่อโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
1. ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมได้ทางเว็บไซต์ http://bkschool.ac.th
2. Facebook “โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม”
3. โทรศัพท์ 055-298427 Fax : 055-298428
4. ครูมณี ขิระนะ เบอร์โทรศัพท์ 089-2432635
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

(นายชัยลักษณ์ รักษา)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

