ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2559
******************
เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่อง นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัคร
คุณสมบัติและการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยแบ่งประเภทการรับ ดังนี้
1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ
2. ประเภทนักเรียนทั่วไป

ประเภทห้องเรียนพิเศษ
1. ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
1.1 จานวนที่รับเข้าเรียน โรงเรียนจะรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2559 จานวน 30 คน
1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกาลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
1.2.2 มีผลการเรียน ดังนี้
1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ไม่ต่ากว่า 3.00
2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ากว่า 3.00
3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2.3 ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.2.2 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันตามข้อใด
ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
2) การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
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3) การแข่งขันวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสมาคมวิทยาศาสตร์หรือ
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
(สสวท.) ในอันดับที่ 1-50
4) เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เช่น ผ่านการเข้าค่าย
โอลิมปิกวิชาการระดับ ม.ต้น การแสดงโชว์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ได้รับรางวัลเกี่ยวกับ
ทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับประเทศ รางวัลเพชรยอดมงกุฎ(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)
1.2.4 มีสัญชาติไทย
1.2.5 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.2.6 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.2.7 มีความตั้งใจเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
1.3 หลักฐานการสมัคร
1.3.1 ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
1.3.2 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
1.3.3 หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
1.3.4 รูปถ่ายสีหรือขาวดา หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
1.3.5 ทะเบียนบ้าน (ทร.14) ทั้งฉบับจริงและสาเนา
หลักฐานถ่ายสาเนาทุกแผ่นให้รับรองสาเนาถูกต้องและนาฉบับจริงให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
โรงเรียนจะเก็บหลักฐานการรับสมัครเฉพาะฉบับถ่ายสาเนาเท่านั้น
1.4 กาหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนและมาสมัครด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
สอบคัดเลือก
วันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
วิชาที่สอบ
วิทยาศาสตร์(100 คะแนน) คณิตศาสตร์(60 คะแนน) ภาษาอังกฤษ
(40 คะแนน) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ชั้น ม.1 – ม.3
ประกาศผล
วันที่ 11 มีนาคม 2559
รายงานตัว มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเหมันต์อนุสรณ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชาระเงิน

ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดประกาศของ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.bwc.ac.th ระหว่างวันที่ 4 - 24 กุมภาพันธ์ 2559
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และปริน้ ส์ใบสมัครนามายื่นในวันที่รับสมัคร

2. ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
2.1 จานวนที่รับเข้าเรียน โรงเรียนจะรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 จานวน 30 คน
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.2.1 กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกาลังเรียน
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีผลการเรียน ดังนี้
1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ากว่า 3.50
2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ากว่า 3.50
2.2.3 ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.2.2 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันตาม
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ
2) การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับประเทศ
3) การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
4) การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ในลาดับที่ 1 -10
5) เป็นนักเรียนในโครงการนักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
2.2.4 มีสัญชาติไทย
2.2.5 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.6 มีความตั้งใจเข้าโครงการและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
2.2.7 เป็นผูท้ ี่มีความประพฤติดี
2.3 หลักฐานการสมัคร
2.3.1 ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2.3.2 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
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2.3.3 หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.3.4 รูปถ่ายสีหรือขาวดา หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว
จานวน 3 รูป
2.3.5 ทะเบียนบ้าน (ทร.14) ทั้งฉบับจริงและสาเนา
หลักฐานถ่ายสาเนาทุกแผ่นให้รับรองสาเนาถูกต้องและนาฉบับจริงให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
โรงเรียนจะเก็บหลักฐานการรับสมัครเฉพาะฉบับถ่ายสาเนาเท่านั้น
2.4 กาหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนและมาสมัครด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
สอบคัดเลือก
วันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์(80 คะแนน) ภาษาอังกฤษ (20 คะแนน) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้น ม.1 – ม.3
ประกาศผล
วันที่ 11 มีนาคม 2559
รายงานตัว มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมเสือป่า
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชาระเงิน
ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดประกาศของ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.bwc.ac.th ระหว่างวันที่ 4 - 24 กุมภาพันธ์ 2559
และปริ้นส์ใบสมัครนามายื่นในวันที่รับสมัคร

3. ประเภทห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (วิทย์ – คณิต – คอมฯ)
3.1 จานวนที่รับเข้าเรียน โรงเรียนจะรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (วิทย์-คณิต-คอมฯ) ปีการศึกษา 2559 จานวน 30
คน
3.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.2.1 กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกาลังเรียน
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
3.2.2 มีผลการเรียน ดังนี้
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ากว่า 3.00
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3.2.3 ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 3.2.2 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันตาม
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) การประกวดโครงงานหรือการแข่งขันทางด้านคอมพิวเตอร์ระดับภาคขึ้นไป
2) เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์
3.2.4 มีสัญชาติไทย
3.2.5 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.2.6 มีความตั้งใจเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (วิทย์-คณิต-คอมฯ) และได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง
3.2.7 เป็นผูท้ ี่มีความประพฤติดี
3.2.8 ถ้าเป็นนักเรียนสอบผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ (รับสมัครเป็นกรณีพิเศษ)
3.3 หลักฐานการสมัคร
3.3.1 ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านคอมพิวเตอร์
(วิทย์-คณิต-คอมฯ) ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
3.3.2 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
3.3.3 หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ากว่า 3.00
3.3.4 รูปถ่ายสีหรือขาวดา หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว
จานวน 3 รูป
3.3.5 ทะเบียนบ้าน (ทร.14) ทั้งฉบับจริงและสาเนา
3.3.6 เอกสารการสอบผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 (ถ้ามี)
หลักฐานถ่ายสาเนาทุกแผ่นให้รับรองสาเนาถูกต้องและนาฉบับจริงให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
โรงเรียนจะเก็บหลักฐานการรับสมัครเฉพาะฉบับถ่ายสาเนาเท่านั้น
3.4 กาหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนและมาสมัครด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
สอบคัดเลือก
วันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.

คณิตศาสตร์(100 คะแนน) ภาษาอังกฤษ (50 คะแนน) ความถนัดทาง
คอมพิวเตอร์(100 คะแนน) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ชั้น ม.1 – ม.3
ประกาศผล
วันที่ 11 มีนาคม 2559
รายงานตัว มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 943
อาคารมานิตธารง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชาระเงิน
ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดประกาศของ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.bwc.ac.th ระหว่างวันที่ 4 - 24 กุมภาพันธ์ 2559
และปริ้นส์ใบสมัครนามายื่นในวันที่รับสมัคร
วิชาที่สอบ
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ประเภทนักเรียนทั่วไป
1. จานวนที่รับเข้าเรียน โรงเรียนจะรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา 2559 จานวน 71 คน ดังนี้
1.1 แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
จานวน 40 คน
1.2 แผนการเรียนรู้อังกฤษ – คณิตศาสตร์
จานวน 12 คน
1.3 แผนการเรียนรู้อังกฤษ – ฝรั่งเศส, อังกฤษ – ญี่ปุ่น,อังกฤษ – เยอรมัน จานวน 9 คน
1.4 แผนการเรียนรู้อังกฤษ – จีน
จานวน 5 คน
1.5 แผนการเรียนรู้อังกฤษ – ไทย – สังคม
จานวน 5 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.4 ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
2.5 เป็นผูท้ ี่มีความประพฤติดี
2.6 แผนการเรียนรู้อังกฤษ – เยอรมัน นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนทั่วไป ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
3.2 หลักฐานที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
3.3 รูปถ่ายสีหรือขาวดา หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้วจานวน 3 รูป
3.4 ทะเบียนบ้าน (ทร.14) ทั้งฉบับจริงและสาเนา
3.5 ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือปีที่มีอยู่ จานวน 2 ชุด

หลักฐานถ่ายสาเนาทุกแผ่นให้รับรองสาเนาถูกต้องและนาฉบับจริงให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
โรงเรียนจะเก็บหลักฐานการรับสมัครเฉพาะฉบับถ่ายสาเนาเท่านั้น
4. กาหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ วันที่ 26 มีนาคม 2559
สอบคัดเลือก
วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
วิชาที่สอบ
วิชาวิทยาศาสตร์(80 คะแนน) คณิตศาสตร์(80 คะแนน) ภาษาไทย
(80 คะแนน) สังคมศึกษา(80 คะแนน) ภาษาอังกฤษ(80 คะแนน)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้น ม.1 – ม.3 และ O-NET (100 คะแนน)
ประกาศผล
วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.
รายงานตัว
วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสือป่า
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
มอบตัว
วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชูตรีทอง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ดาวน์โหลดประกาศของโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย กรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.bwc.ac.th ระหว่างวันที่ 4 - 24 มีนาคม 2559
และปริ้นส์ใบสมัครนามายื่นในวันที่รับสมัคร
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

(นายสาโรจน์ แก้วอรุณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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