ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ 1 ป=การศึกษา 2563
ประเภททั่วไป พื้นที่บริการและความสามารถพิเศษ

................................................................
ด$ ว ยโรงเรี ย นบุ ญ วั ฒ นา อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า จะดำเนิ น การรั บ นั ก เรี ย นเข$ า เรี ย นใน
ชั้นมัธยมศึกษาปHที่1ปHการศึกษา 2563ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 เพื่อให$
การรับ นั กเรียนเปR น ไปตามนโยบายของสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ กษาธิการ
โรงเรียนจึงกำหนดแนวทางและรายละเอียดในการรับนักเรียน ดังนี้
1. เขตพื้นที่บริการ
เขตพื้นทีบ่ ริการของโรงเรียนบุญวัฒนา นักเรียนทุกคนที่มีทะเบียนบPานอยูRใน 16 ตำบล เขตอำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมาโดยยึดทะเบียนบ$านของนักเรียนและผู$ปกครองนักเรียน เปRนหลักในการพิจารณา
ดังนี้
1) ในเมือง
5) มะเริง
9) หนองไผ\ล$อม
13) จอหอ
2) โพธิ์กลาง
6) หนองระเวียง
10) หัวทะเล
14) หนองบัวศาลา
3) หนองจะบก
7) ปรุใหญ\
11) บ$านเกาะ
15) ตลาด
4) โคกสูง
8) หมื่นไวย
12) บ$านโพธิ์
16) พะเนา
2. ประเภทการรับนักเรียน
2.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
คือนักเรียนที่อยู\ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนตามประกาศ สพม.31 จากการสอบคัดเลือก เท\านั้น โดยโรงเรียน
จะนำคะแนนจากการสอบไปคิดรวมกับนักเรียนทั่วไป
2.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป
คือนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน จากการสอบคัดเลือกเท\านั้น
2.3 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
คือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด$านทัศนศิลปc ดนตรีลูกทุ\ง/โยธวาทิต ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง
นาฏศิลปc ฟุตบอล ตะกร$อ และทักษะทางด$านวิชาการด$านครอสเวิรgด พูดสุนทรพจนg ความสามารถทางด$าน
คณิตศาสตรg เพชรยอดมงกุฎสาขาต\างๆ (ลำดับที่ 1-10 ระดับประเทศ)สามารถสมัครเข$าทดสอบความสามารถ

พิเศษได$ โดยการทดสอบและสัมภาษณgจากคณะกรรมการที่โรงเรียนแต\งตั้ง และหากไม\ผ\านการคัดเลือก สามารถ
สอบประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการหรือประเภทนักเรียนทัว่ ไปแล$วแต\คุณสมบัติตามข$อ 3
3. คุณสมบัติของผูPมีสิทธิสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปHที่ 6ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช2551หรือเทียบเท\าหรือกำลังศึกษาอยู\ในชั้นประถมศึกษาปHที่ 6ปHการศึกษา 2562
หรือ เทียบเท\า
3.1.2 ไม\จำกัดอายุ
3.1.3 เปRนโสด
3.1.4 มีความประพฤติเรียบร$อย มีระเบียบวินัยและอยู\ร\วมกันกับผู$อื่นได$เปRนอย\างดี
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตามประเภทของการรับนักเรียน
3.2.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามข$อ 3.1
2) นักเรียนต$องมีทะเบียนบ$านอยู\ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน(โดยประกาศ สพม.31)
ตาม ข$อ 1 โดยต$องอาศัยอยู\กับบิดา / มารดา / ปูo / ย\า / ตา / ยาย ที่มีหลักฐานอยู\อาศัยชัดเจน อย#างน'อย 2 ป+
นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (ย'ายเข'ามาก#อนวันที่ 16พฤษภาคม 2561)
3) กรณีขาดคุณสมบัติตามข$อ 2) แต\มีหลักฐานเชื่อถือได$ว\ามีถิ่นฐานอยู\ในเขตพื้นที่
บริการจริงให$มีสิทธิเ์ สมอกับนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบ และกรณีมีปpญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นให$อยู\ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และดุลยพินิจของคณะกรรมการดังกล\าวให$ถือเปRนสิ้นสุด
3.2.2ประเภทนักเรียนทั่วไป
1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามข$อ 3.1
2) มีที่อยู\อาศัยนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนโดยประกาศสพม.31 ตามข$อ 1 หรือ
เข$ามาอยู\ในเขตพื้นที่บริการหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2561)
3.2.3 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามข$อ 3.1
2) ไม\จำกัดในเรื่องเขตพื้นที่บริการ
3) มีความสามารถด$านศิลปะ ดนตรี กีฬา ในระดับดีมากและได$รับรางวัลชนะเลิศ
จากการเข$าประกวดหรือแข\งขันในระดับต\างๆจนได$รับรางวัลระดับสูงและทักษะทางวิชาการที่ได$รับรางวัลระดับ
ภาคหรือระดับประเทศ
4. จำนวนนักเรียนที่รับ
โรงเรียนบุญวัฒนา รับนักเรียนห$องปกติจำนวน16 ห$องเรียน รวม 640 คน แยกเปRน
4.1ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
จำนวน240คน( 40 % )

4.2 ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ
จำนวน360คน( 60 % )
4.3ประเภทคัดเลือกความสามารถพิเศษ
จำนวน40คน
4.3.1ด$านศิลปะ ดนตรี/โยธวาทิต นาฏศิลปcดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง(จำนวน23คน)
1) ด$านทัศนศิลปc
จำนวน 4 คน
2) ดนตรีลุกทุ\ง/โยธวาทิต จำนวน 7 คน
3) นาฏศิลปc
จำนวน 4 คน
4) ดนตรีไทย
จำนวน 4 คน
5) ดนตรีพื้นเมือง
จำนวน 4
คน
4.3.2ฟุตบอล ตะกร$อ(จำนวน 15คน)
1) ฟุตบอล
จำนวน 10 คน
2) ตะกร$อ ชายและหญิง จำนวน 5 คน
4.3.3 ทักษะทางด$านวิชาการครอสเวิรgด พูดสุนทรพจนg ความสามารถทางคณิตศาสตรg เพชร
ยอดมงกุฎ ประเภทต\างๆ ได$ลำดับที่ 1-10 ระดับประเทศ( จำนวน 2คน )
5. กำหนดวันและเวลา
5.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
5.1.1 รับสมัครและแนบเอกสารหลักฐานในระบบออนไลนg ทางเว็บไซตg Boon.ac.th ระหว\าง
วันที่ 3 - 12พฤษภาคม 2563โดยเริ่มสมัครวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น – วันที่ 12 พฤษภาคม
2563 เวลา 16.30น.ไม\เว$นวันหยุดราชการ
5.1.2 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 24 พฤษภาคม 2563
5.1.3 สอบคัดเลือก วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
5.1.4 ประกาศผลการสอบ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
5.1.5 รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัววันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
5.1.6 มอบตัวนักเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
5.2 นักเรียนทั่วไป
5.2.1รับสมัครและแนบเอกสารหลักฐานในระบบออนไลนg ทางเว็บไซตg Boon.ac.th ระหว\าง
วันที่ 3 - 12พฤษภาคม 2563โดยเริ่มสมัครวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น – วันที่ 12 พฤษภาคม
2563 เวลา 16.30น.ไม\เว$นวันหยุดราชการ
5.2.2 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 24 พฤษภาคม 2563
5.2.3 สอบคัดเลือก วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
5.2.4 ประกาศผลการสอบ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
5.2.5 รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัววันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
5.2.6 มอบตัวนักเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

5.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ
5.3.1รับสมัครและแนบเอกสารหลักฐานในระบบออนไลนg ทางเว็บไซตg Boon.ac.th ระหว\าง
วันที่ 3 - 12พฤษภาคม 2563โดยเริ่มสมัครวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น – วันที่ 12 พฤษภาคม
2563 เวลา 16.30น.ไม\เว$นวันหยุดราชการ
5.3.2 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ วันที่ 24 พฤษภาคม 2563
5.3.3 ทดสอบความสามารถพิเศษ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา09.00 น.
5.3.4 ประกาศผลการสอบ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
5.3.5 สอบเพื่อจัดชั้นเรียน(นักเรียนที่ผ\านการคัดเลือกพร$อมกับนักเรียนที่มาสอบทั่วไป)วันที่ 6
มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
5.3.6 รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
5.3.7 มอบตัวนักเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
หมายเหตุ โรงเรียนรับนักเรียนความสามารถพิเศษไม\เกิน ร$อยละ 5 ของแผนการรับนักเรียนและเงื่อนไขพิเศษไม\
เกินร$อยละ 5 ของแผนการรับนักเรียน หรือ จำนวนนักเรียนความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษไม\
เกินร$อยละ 10 ของแผนการรับนักเรียน
6. หลักฐานการรับสมัคร
6.1รูปถ\ายเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว ( รับรองสำเนาพร$อมสแกน )
6.2สำเนา ปพ.1: ป หรือ หนังสือรับรองผลการศึกษา ( ปพ. 7 ) (รับรองสำเนาพร$อมสแกน )
6.3 เอกสารแสดงผลการสอบทางการศึกษาแห\งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (รับรองสำเนาพร$อม
สแกน )
6.4 สำเนาทะเบียนบ$านนักเรียน (รับรองสำเนาพร$อมสแกน )
6.5 สำเนาทะเบียนบ$านบิดา (รับรองสำเนาพร$อมสแกน )
6.6 สำเนาทะเบียนบ$านมารดา (รับรองสำเนาพร$อมสแกน )
6.7 สำเนาทะเบียนบ$านผู$ปกครอง (ถ$ามี) (รับรองสำเนาพร$อมสแกน )
หากมีปDญหาเกี่ยวกับสำเนาทะเบียนบ'านของบิดา มารดา ให'ถ#ายสำเนาสูติบัตรของนักเรียน ใช$
แทนสำเนาทะเบียนบ$านของบิดา / มารดา ได$ (รับรองสำเนาพร$อมสแกน )
7. วิธีการคัดเลือก
7.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ใช$วิธีการสอบข$อเขียน
7.2 นักเรียนทั่วไป ใช$วิธีการสอบข$อเขียน
7.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ ใช$วิธีการทดสอบความสามารถพิเศษสัมภาษณgและสอบเพื่อจัด
ห$องเรียน
8. การคัดเลือกและเวลาในการสอบ
คัดเลือกโดยการสอบข$อเขียน รวม5 วิชา โดยกรอบเนื้อหาเปRนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551( ป.4-ป.6) คือ คณิตศาสตรg วิทยาศาสตรg ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคม
ศึกษาร$อยละ 70 และผลการสอบทางการศึกษาแห\งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร$อยละ 30
วัน เดือน ป=
6 มิถุนายน 2563

เวลา
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตรg - วิทยาศาสตรg
ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - สังคมศึกษา

โรงเรียนจะดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบโดยใช$เครื่องตรวจ ดังนั้นนักเรียนจะต$องเตรียมดินสอ
ดำ 2 B และยางลบดินสอ ในการฝนกระดาษคำตอบในครั้งนี้
9.การไดPรับการคัดเลือกเขPาเรียน
คัดเลือกจากคะแนนรวมทั้ง 5 วิชาและผลการสอบทางการศึกษาแห\งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)โดยเรียง
ตามลำดับคะแนนกรณีที่ได$คะแนนรวมเท\ากันโรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนโอเน็ตที่สูงกว\าเปRนลำดับแรก หาก
คะแนนโอเน็ตยังเท\ากัน จะพิจารณาจากคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตรg คณิตศาสตรg ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
สังคมศึกษา ตามลำดับ
10. การรับสมัคร
รับสมัครตามวันและเวลาที่กำหนดโดยกรอกข$อมูลการสมัครผ\านเว็บไซตg www.boon.ac.thพร$อมแนบ
หลักฐานการสมัครให$ครบถ$วน และตรวจสอบรายชื่อที่ผ\านการพิจารณาตามหลักฐานการสมัครได$ทุกวันตั้งแต\วันที่
3 –12 พฤษภาคม 2563 หากหลักฐานไม\ครบหรือไม\ถูกต$องกรรมการตรวจหลักฐานจะดำเนินการประสานทาง
โทรศัพทgตามที่ท\านได$แจ$งไว$ในการสมัครระบบออนไลนg และหากท\านไม\พิมพgหมายเลขโทรศัพทgหรือมีหมายเลข
โทรศัพทgแต\โรงเรียนไม\สามารถติดตามได$ท\านจะเสียสิทธิ์ในการสมัครโดยทันที
11. การตรวจสอบระเบียบการและวิธีการสมัคร
ติดตาม/ตรวจสอบระเบียบการและวิธีการสมัครทุกประเภทได$ทw
ี่ ww.boon.ac.th ตั้งแต\วันที่ 27
เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563
12. เงินบำรุงการศึกษาและคRาใชPจRายสRวนตัวอื่นๆชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2563
- 3,910บาท
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

(นายวิลาศ ดวงเงิน)
ผู$อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

