ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเภททั่วไป พื้นทีบ่ ริการและความสามารถพิเศษ
(ฉบับแก้ไขตามหนังสือสัง่ การจาก สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว1060 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2562)
................................................................
ด้ ว ยโรงเรี ย นบุ ญ วั ฒ นา อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า จะด าเนิ น การรั บ นั ก เรี ย นเข้ า เรี ย นใน
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2562 ตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนจึงกาหนดแนวทางและรายละเอียดในการรับนักเรียน ดังนี้
1. เขตพื้นที่บริการ
เขตพื้นทีบ่ ริการของโรงเรียนบุญวัฒนา นักเรียนทุกคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน 16 ตาบล เขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยยึดทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เป็นหลักในการพิจารณา
ดังนี้
1) ในเมือง
5) มะเริง
9) หนองไผ่ล้อม
13) จอหอ
2) โพธิ์กลาง
6) หนองระเวียง
10) หัวทะเล
14) หนองบัวศาลา
3) หนองจะบก
7) ปรุใหญ่
11) บ้านเกาะ
15) ตลาด
4) โคกสูง
8) หมื่นไวย
12) บ้านโพธิ์
16) พะเนา
2. ประเภทการรับนักเรียน
2.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
คือนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนตามประกาศ สพม.31 จากการสอบคัดเลือก
เท่านั้น โดยโรงเรียนจะนาคะแนนจากการสอบไปคิดรวมกับนักเรียนทั่วไป
2.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป
คือนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน จากการสอบคัดเลือกเท่านั้น
2.3 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
คือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรีลูกทุ่ง/โยธวาทิต ดนตรีไทย ดนตรี
พื้นเมือง นาฏศิลป์ ฟุตบอล ตะกร้อ และทักษะทางด้านวิชาการ ด้านครอสเวิร์ด พูดสุนทรพจน์ ความสามารถ
ทางด้านคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎสาขาต่างๆ ( ลาดับที่ 1-10 ระดับประเทศ ) สามารถสมัครเข้าทดสอบ
ความสามารถพิเศษได้ โดยการทดสอบและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง และหากไม่ผ่านการ
คัดเลือก สามารถสอบประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการหรือประเภทนักเรียนทั่วไปแล้วแต่คุณสมบัติตามข้อ 3
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป

3.1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
หรือ เทียบเท่า
3.1.2 ไม่จากัดอายุ
3.1.3 เป็นโสด
3.1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตามประเภทของการรับนักเรียน
3.2.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 3.1
2) นักเรียนต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน(โดยประกาศ สพม.31)
ตาม ข้อ 1 โดยต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านที่มีหลักฐานอยู่
อาศัยชัดเจน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (ย้ายเข้ามาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม
2560)
3) กรณีขาดคุณสมบัติตามข้อ 2) แต่มีหลักฐานเชื่อถือได้ว่ามีถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่
บริการจริงให้มีสิทธิ์เสมอกับนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบ และกรณีมปี ัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และดุลยพินิจของคณะกรรมการดังกล่าวให้ถือเป็นสิ้นสุด
3.2.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป
1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 3.1
2) มีที่อยู่อาศัยนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยประกาศ สพม.31 ตามข้อ 1
หรือเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่บริการหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)
3.2.3 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 3.1
2) ไม่จากัดในเรื่องเขตพื้นที่บริการ
3) มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ในระดับดีมากและได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการเข้าประกวดหรือแข่งขันในระดับต่างๆจนได้รับรางวัลระดับสูง และทักษะทางวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับ
ภาคหรือระดับประเทศ
4. จานวนนักเรียนที่รับ
โรงเรียนบุญวัฒนา รับนักเรียนห้องปกติจานวน 14 ห้องเรียน รวม 560 คน แยกเป็น
4.1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
จานวน 208 คน ( 40 % )
4.2 ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ
จานวน 312 คน ( 60 % )
4.3 ประเภทคัดเลือกความสามารถพิเศษ
จานวน 40 คน
4.3.1 ด้านศิลปะ ดนตรี/โยธวาทิต นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง ( จานวน 23 คน )
1) ด้านทัศนศิลป์
จานวน 5 คน
2) ดนตรีลุกทุ่ง/โยธวาทิต จานวน 7 คน
3) นาฏศิลป์
จานวน 4 คน
4) ดนตรีไทย
จานวน 4 คน
5) ดนตรีพื้นเมือง
จานวน 3 คน

4.3.2 ฟุตบอล ตะกร้อ ( จานวน 15 คน )
1) ฟุตบอล
จานวน 9 คน
2) ตะกร้อ ชาย
จานวน 3 คน
3) ตะกร้อ หญิง
จานวน 3 คน
4.3.3 ทักษะทางด้านวิชาการ ครอสเวิร์ด พูดสุนทรพจน์ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ เพชร
ยอดมงกุฎ ประเภทต่างๆ ได้ลาดับที่ 1-10 ระดับประเทศ ( จานวน 2 คน )
5. กาหนดวันและเวลา
5.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
5.1.1 รับสมัคร วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.ไม่เว้น
วันหยุดราชการ (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
5.1.2 สอบคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.
5.1.3 ประกาศผลการสอบ รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
5.1.4 มอบตัวนักเรียน วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
5.2 นักเรียนทั่วไป
5.2.1 รับสมัคร วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (งดรับสมัครวันที่ 24
มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
5.2.2 สอบคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.
5.2.3 ประกาศผลการสอบ รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
5.2.4 มอบตัวนักเรียน วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
5.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ
5.3.1 รับสมัคร วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น (งดรับสมัครวันที่ 24
มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
5.3.2 ทดสอบความสามารถพิเศษ วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
5.3.3 ประกาศผลการสอบรายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว วันที่ 27 มีนาคม 2562เวลา
09.00 น.
5.3.4 สอบเพื่อจัดชั้นเรียน (นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมกับนักเรียนที่มาสอบทั่วไป) วันที่
30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.
5.3.5 มอบตัวนักเรียน วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
6. หลักฐานการรับสมัคร
6.1 ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
6.2 เอกสารที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ ใบ ปพ.1:
ป หรือ หนังสือรับรองผลการศึกษา ( ปพ. 7 )
6.3 เอกสารแสดงผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET )
6.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง ทั้งส่วนของนักเรียน บิดา มารดาและผู้ปกครองที่
นักเรียนอาศัยอยู่ซึ่งเป็น บิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย หรืออื่นๆที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้าน และอาจมี

เอกสารประกอบอื่นๆที่จะสามารถแสดงว่านักเรียนมีคุณสมบัติตามประเภทการสมัครประเภทใดหรือ หากมี
ปัญหาเกี่ยวกับสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (ไม่มีทะเบียนบ้าน ตัวจริง) ให้ถ่ายสาเนาสูติบัตรของ
นักเรียน พร้อมมีฉบับตัวจริงยืนยันหรือขอคัดสาเนาจากอาเภอที่อยู่ใกล้บ้านพร้อมมีตราประทับจากอาเภอ
หรือเทศบาลใช้แทนฉบับจริงได้
6.5 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ที่มีรูปแบบเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 รูป
หมายเหตุ เอกสารที่มีการถ่ายสาเนาทุกแผ่น จะต้องลงนามเพื่อรับรองสาเนา ทุกแผ่น
7. วิธีการคัดเลือก
7.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ใช้วิธีการสอบข้อเขียน
7.2 นักเรียนทั่วไป ใช้วิธีการสอบข้อเขียน
7.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ ใช้วิธีการทดสอบความสามารถพิเศษและการสัมภาษณ์
8. การคัดเลือกและเวลาในการสอบ
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน รวม 5 วิชา โดยกรอบเนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( ป.4 - ป.6 ) คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและ
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 70 และผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ร้อยละ 30
วัน เดือน ปี
30 มีนาคม 2562

เวลา
08.30 – 10.00 น.
10.10 – 11.40 น.

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - สังคมศึกษา

โรงเรียนจะดาเนินการตรวจกระดาษคาตอบโดยใช้เครื่องตรวจ ดังนั้นนักเรียนจะต้องเตรียมดินสอ
ดา 2 B และยางลบดินสอ ในการฝนกระดาษคาตอบในครั้งนี้
9. การได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน
คัดเลือกจากคะแนนรวมทั้ง 5 วิชาและผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเรียง
ตามลาดับคะแนนกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันโรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนโอเน็ตที่สูงกว่า หากคะแนนโอเน็ต
ยังเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา
ตามลาดับ
10. สถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบการรับสมัคร ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย เพื่อขอรับการคัดเลือกเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวัฒนา ได้ที่หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา ตามวันและเวลาที่กาหนด
โดยกรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.boon.ac.th และพิมพ์รายละเอียดใบสมัครและใบสาคัญรับเงิน
แนบหลักฐานตามที่กาหนดเพื่อดาเนินการสมัครตามกาหนดเวลาต่อไป

11. การขอรับระเบียบการและใบสมัคร
ติดต่อ/ตรวจสอบระเบียบการและใบสมัครทุกประเภทได้ที่ www.boon.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10-27
มีนาคม 2562
12. เงินบารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- 4,010 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

( นายวิลาศ ดวงเงิน )
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

