ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แบบเข้ม
(Intensive Science Mathematics English Program : ISMEP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
................................................................
ด้วยโรงเรียนบุญวัฒนา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จะดาเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1ห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษ แบบเข้ ม (Intensive Science
Mathematics English Program : ISMEP) ปีการศึกษา 2562 ตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 เพื่อให้การรับนั กเรียนเป็นไปตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึงกาหนดแนวทางและรายละเอียดในการรับนักเรียนดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1.1 กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
1.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นประถมปีที่ 4 และชั้นประถมปีที่ 5
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
1.3 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตัง้ แต่ 3.00 ขึ้นไป
1.4 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตัง้ แต่ 3.00 ขึ้นไป
1.5 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตัง้ แต่ 2.75 ขึ้นไป

1.6 ไม่จากัดอายุ
1.7 เป็นโสด
1.8 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.9 มีสัญชาติไทย
2. จานวนนักเรียนที่รับ
รับนักเรียนจานวน 2 ห้องเรียน รวม 80 คน
3. กาหนดวันและเวลา
วัน เดือน ปี
10 – 27 กุมภาพันธ์
2562

รายการกิจกรรม
เวลา
ศึกษาระเบียบการและวิธีการ ไม่จากัดเวลา
สมัคร + กรอกใบสมัคร ผ่าน

หมายเหตุ

[2]
วัน เดือน ปี

รายการกิจกรรม
เว็บไซต์ www.Boon.ac.th
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัคร

เวลา
08.30 – 16.30 น.

3 มีนาคม 2562
10 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562

ประกาศห้องสอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รายงานตัวและรับเอกสารการ
มอบตัว

09.00 น. เป็นต้นไป
09.00 – 12.00 น.
09.00 เป็นต้นไป
09.00 – 12.00 น.

19 มีนาคม 2562

รับมอบตัว

09.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ
ห้องประชุม
เอกดวงเดือน โรงเรียน
บุญวัฒนา ไม่เว้นหยุด
ราชการ
บอร์ดข้างอาคาร 1
ห้องสอบที่กาหนด
บอร์ดข้างอาคาร 1
ห้องประชุม 40 ปี ไม่มา
รายงานตัวถือว่าสละ
สิทธิ์
หอประชุม 20 ปี
ไม่มามอบตัวถือว่าสละ
สิทธิ์

4. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนบุญวัฒนากาหนด
4.2 เอกสารที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ( ปพ.7 )
4.3 หนังสือรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม ตามแบบที่โรงเรียนบุญวัฒนากาหนด หรือ
เอกสารที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมปีที่ 4 และชั้นประถมปีที่ 5 ( ปพ.1 : ป ) อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง
4.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ที่มีรูปแบบเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน จานวน 2 รูป
5. วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน รวม 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยมีกรอบ
เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( ป.4-ป.6 ) ตามตาราง
วัน เดือน ปี
10 มีนาคม 2562

เวลาสอบ
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.

รายวิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

6. การได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน
6.1 มีคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา อยู่ในลาดับสูงสุด 80 คนแรก โดยประกาศผลการคัดเลือกเรียง
ตามลาดับคะแนน
6.2 ในกรณีที่มีคะแนนลาดับที่ 80 เท่ากัน จะตัดสินโดยพิจารณาคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์

[3]
เป็นลาดับแรก หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นลาดับที่ 2 หาก
คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเป็นลาดับต่อไป และหากคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษเท่ากันอีก จะใช้วิธีจับฉลากให้เหลือจานวนนักเรียน เพียง 80 คน
7. สถานที่รับสมัคร
ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามวันเวลาที่กาหนด
8. การขอรับระเบียบการและใบสมัคร
ศึกษาระเบียบการ วิธีการสมัคร พร้อมกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์
WWW.Boon.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

( นายวิลาศ ดวงเงิน )
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

