ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
................................................................
ด้วยโรงเรียนบุญวัฒนา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จะดาเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of
Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) ปีการศึกษา 2562 ตามประกาศของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31 เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึงกาหนดแนวทางและรายละเอียดในการรับ
นักเรียนดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1.1 กาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561
1.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 5 ตั้งแต่
3.00 ขึ้นไป
1.3 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 5
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
1.4 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 5
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
1.5 ไม่จากัดอายุ
1.6 เป็นโสด
1.7 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.8 มีสัญชาติไทย
2. จานวนนักเรียนที่รับ
รับนักเรียนจานวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน
3. กาหนดวันและเวลา
วัน เดือน ปี
10 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

รายการกิจกรรม
ศึกษาระเบียบการและ
วิธีการสมัคร + กรอกใบ
สมัคร ผ่านเว็บไซต์

เวลา
ไม่จากัดเวลา

หมายเหตุ

[2]
วัน เดือน ปี
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562

3 มีนาคม 2562
9 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562

19 มีนาคม 2562

รายการกิจกรรม
www.Boon.ac.th
รับสมัคร

เวลา
08.30 – 16.30 น.

ประกาศห้องสอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก
รายงานตัวและรับเอกสาร
การมอบตัว

09.00 น. เป็นต้นไป
09.00 – 15.00 น.
09.00 เป็นต้นไป

รับมอบตัว

09.00 – 12.00 น.

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 ) อย่างใด
อย่างหนึ่ง
4.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ที่มีรูปแบบเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน จานวน 2 รูป
5. วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน รวม 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีกรอบเนื้อหาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551( ป.4-ป.6)
วัน เดือน ปี
9 มีนาคม 2562

เวลาสอบ
09.00 – 11.00 น.
13.00 – 15.00 น.

รายวิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

6. การได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน
6.1 มีคะแนนรวมทั้ง 2 วิชา อยู่ในลาดับสูงสุด 30 คนแรกของแต่ละห้อง โดยประกาศผลการคัดเลือกเรียง
ตามลาดับคะแนน

[3]
6.2 ในกรณีที่มีคะแนนลาดับที่ 30 เท่ากัน จะตัดสินโดยพิจารณาคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์เป็นลาดับแรก
หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นลาดับที่ 2 หากคะแนนวิชา
คณิตศาสตร์เท่ากันอีกจะใช้วิธีจับฉลากให้เหลือจานวนนักเรียนเพียง 30 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

