ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559
******************
เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุ ณสมบัติ
และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแบ่งประเภทการรับ ดังนี้
1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ
2. ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
3. ประเภทนักเรียนทั่วไป
4. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
5. ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

ประเภทห้องเรียนพิเศษ
1. ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
1.1 จานวนที่รับเข้าเรียน โรงเรียนจะรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
จานวน 30 คน
1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษา
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
1.2.2 มีผลการเรียน ดังนี้
1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5
ไม่ต่ากว่า 3.00
2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ
ประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
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1.2.3 ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.2.2 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันตามข้อใด
ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
2) การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
3) การแข่งขันวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของสมาคมวิทยาศาสตร์หรือ
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
(สสวท.) ในอันดับที่ 1- 50
4) เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เช่น ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการระดับประถมศึกษา การแสดงโชว์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ได้รับรางวัลเกี่ยวกับทักษะ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับประเทศ รางวัลเพชรยอดมงกุฎ(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)
1.2.4 มีสัญชาติไทย
1.2.5 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.2.6 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.2.7 มีความตั้งใจเข้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
1.3 หลักฐานการสมัคร
1.3.1 ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย
1.3.2 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
1.3.3 หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่
4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1.3.4 รูปถ่ายสีหรือขาวดา หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้วจานวน 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 5 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
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วิชาที่สอบ

ประกาศผล

วิทยาศาสตร์(100 คะแนน) คณิตศาสตร์(60 คะแนน) ภาษาอังกฤษ
(40 คะแนน) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้น ป.4 – ป.6
วันที่ 10 มีนาคม 2559

รายงานตัว มอบตัวและประชุมผู้ปกครองวันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเหมันต์อนุสรณ์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชาระเงิน
ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ดาวน์โหลดประกาศของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซด์
www.bwc.ac.th ระหว่างวันที่ 4 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 และปริ้นส์ใบสมัครนามายื่นในวันที่รับสมัคร

2. ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
2.1 จานวนที่รับเข้าเรียน โรงเรียนจะรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 จานวน 30 คน
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีผลการเรียน ดังนี้
1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5
ไม่ต่ากว่า 3.50
2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 4.00
2.2.3 ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.2.2 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน
ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ
2) การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับประเทศ
3) การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
4) การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ในลาดับที่ 1 -10
5) เป็นนักเรียนในโครงการนักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
2.2.4 มีสัญชาติไทย
2.2.5 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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2.2.6 มีความตั้งใจจะเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษความสามารถด้านคณิตศาสตร์และได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง
2.2.7 เป็นผู้มีความประพฤติดี
2.3 หลักฐานการสมัคร
2.3.1 ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ของ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2.3.2 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
2.3.3 หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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 5 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์(80 คะแนน) ภาษาอังกฤษ (20 คะแนน) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้น ป.4 – ป.6
ประกาศผล
วันที่ 10 มีนาคม 2559
รายงานตัว มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00–12.00น. ณ ห้องประชุมเสือป่า
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชาระเงิน
ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดประกาศของ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.bwc.ac.th ระหว่างวันที่ 4 – 24 กุมภาพันธ์ 2559
และปริ้นส์ใบสมัครนามายื่นในวันที่รับสมัคร
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3. ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษ (English Program: EP)
3.1 จานวนนักเรียนที่จะรับ โรงเรียนจะรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
E.P. การศึกษา 2559 จานวน 30 คน
3.2 คุณสมบัติของผูส้ มัคร
3.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
3.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5
ไม่ต่ากว่า 3.00
3.2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.2.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
3.2.6 เป็นโสด
3.3 หลักฐานการสมัคร
3.3.1 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP)
ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
3.3.2 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักฐานที่
แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
3.3.3 หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5
3.3.4 รูปถ่ายสีหรือขาวดา หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้วจานวน 3 รูป
3.3.5 ทะเบียนบ้าน (ทร.14) ทั้งฉบับจริงและสาเนา
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

วันที่
5 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
สอบข้อเขียนแบบปรนัยและอัตนัยเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา
เวลา 09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร์(20 คะแนน) วิทยาศาสตร์(20 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ(60 คะแนน) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ชั้น ป.4 – ป.6
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
โดยครูต่างชาติ เวลา 13.30 – 16.30 น. (100 คะแนน)
ประกาศผล
วันที่ 10 มีนาคม 2559
รายงานตัว มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง 836 อาคารสมานฉันท์รังสฤษฏ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
พร้อมชาระเงิน
ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ E.P. ดาวน์โหลดประกาศของโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย กรอกใบสมัครที่เว็บไซด์ www.bwc.ac.th ระหว่างวันที่ 4 – 24 กุมภาพันธ์ 2559
สอบคัดเลือก

6

และปริ้นส์ใบสมัคร นามายื่นในวันที่รับสมัคร

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1. จานวนที่รับเข้าเรียนโรงเรียนจะรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ปีการศึกษา 2559 จานวน 254 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่อาเภอเมืองลาปางเท่านั้น
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.4 เป็นผูท้ ี่มีความประพฤติดี
2.5 เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการและอาศัยอยู่จริง โดยอาศัยอยู่กับบิดา มารดา
หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหรือเป็นเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิอยู่อาศัยชัดเจน
ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ทั้งนี้ให้ถือผลการพิจารณาของโรงเรียนเป็นที่สิ้นสุด

- เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย ประกอบด้วย
ตาบลหัวเวียงทั้งหมด
ตาบลพระบาท ในเขตเทศบาลนครลาปาง (ถนนลาปาง - แม่ทะ : ด้านโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย),
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 5, หมู่ 6 (ถนนลาปาง - แม่ทะ : ด้านโรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย), หมู่ 7 และ หมู่ 8
ตาบลพิชัย ในเขตเทศบาลนครลาปาง, หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 7 และ หมู่ 15
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย
3.2 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษา
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า (ฉบับจริงและสาเนา)
3.3 รูปถ่ายสีหรือขาวดา หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
3.4 ทะเบียนบ้าน ท.ร.14 (ฉบับจริงและสาเนา)
3.5 ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือปีที่มีอยู่ จานวน 2 ชุด
หลักฐานถ่ายสาเนาทุกแผ่นให้รับรองสาเนาถูกต้องและนาฉบับจริงให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
โรงเรียนจะเก็บหลักฐานการรับสมัครเฉพาะฉบับถ่ายสาเนาเท่านั้น
การถ่ายสาเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักฐานในการรับสมัคร
นักเรียนที่ใช้สิทธิพื้นที่บริการ : ให้ถ่ายสาเนาทะเบียนบ้าน ดังนี้ แผ่นที่ 1 ถ่ายหน้าหลังปกหน้า
(ความสาคัญของเอกสาร) รวมกับ หน้า 1(รายการเกี่ยวกับบ้าน) , แผ่นที่ 2 ถ่ายหน้า 2 (รายการบุคคลในบ้านฯ
ลาดับที่ 1) รวมกับ หน้า 3 (รายการบุคคลในบ้านฯ ลาดับที่ 2) เป็นต้นไป จนถึงคู่หน้าที่มีรายการผู้อาศัยคน
สุดท้าย (ย้ายออกหรือตายแล้ว ก็ต้องถ่ายไปด้วย) ต่อจากนั้นข้ามไปถ่าย หน้า 18 รวมกับ หน้า 19 (บันทึกการ
เปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนราษฎร) เป็นแผ่นสุดท้าย (ไม่มีการบันทึกของนายทะเบียนท้องถิ่น ก็ต้อง
ถ่ายไปด้วย) นักเรียนทั่วไป และนักเรียนความสามารถพิเศษ : ให้ถ่ายสาเนาทะเบียนบ้านเฉพาะหน้ารายการ
เกี่ยวกับ บ้าน(หน้า 1) และหน้าที่มีรายการบุคคลของนักเรียนผู้สมัครเท่านั้น (เอกสารถ่ายสาเนาทุกแผ่นให้
รับรองสาเนาถูกต้อง และนาฉบับจริงไปให้กรรมการรับสมัครตรวจสอบ โรงเรียนฯจะเก็บหลักฐานการรับ
สมัครเฉพาะฉบับถ่ายสาเนาเท่านั้น)
4. กาหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว
ยื่นหลักฐานตรวจสอบคุณสมบัติ วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องบุญวาทย์เกษมชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ประกาศผู้มีคุณสมบัติ
วันที่ 18 มีนาคม 2559 ทางเว็บไซด์ www.bwc.ac.th และป้ายประกาศ
ของโรงเรียน
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รับสมัคร

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ
สอบคัดเลือก
วิชาที่สอบ

ประกาศผลและรายงานตัว
มอบตัว

วันที่ 20 – 24
มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนและมาสมัครด้วยตนเอง
วันที่ 25 มีนาคม 2559
วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. (ใช้ดินสอดาในการฝนข้อสอบ
และนักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.00 น. หน้าอาคารพิสิฐเมธี)
วิชาคณิตศาสตร์(40 คะแนน) วิทยาศาสตร์(40 คะแนน) ภาษาไทย
(40 คะแนน) สังคมศึกษา(40 คะแนน) ภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ป.4 – ป.6
และ O-NET (50 คะแนน)
วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสือป่า
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู ตรีทอง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดาวน์โหลดประกาศของ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.bwc.ac.th ระหว่างวันที่ 4 – 24 มีนาคม 2559
และปริน้ ส์ใบสมัครนามายื่นในวันที่รับสมัคร

ประเภทนักเรียนทั่วไป
ประเภทนักเรียนทั่วไป
1. จานวนที่รับเข้าเรียน โรงเรียนจะรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา 2559 จานวน 254 คน (รับจากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขต
พื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.4 เป็นผูท้ ี่มีความประพฤติดี
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3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
3.2 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษา
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า (ฉบับจริงและสาเนา)
3.3 รูปถ่ายสีหรือขาวดา หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
3.4 ทะเบียนบ้าน ท.ร.14 (ฉบับจริงและสาเนา)
3.5 ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 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
นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนและมาสมัครด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ วันที่ 25 มีนาคม 2559
สอบคัดเลือก
วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. (ใช้ดินสอดาในการฝนข้อสอบ
และนักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.00 น. หน้าอาคารพิสิฐเมธี)
วิชาที่สอบ
วิชาคณิตศาสตร์(40 คะแนน) วิทยาศาสตร์(40 คะแนน) ภาษาไทย
(40 คะแนน) สังคมศึกษา(40 คะแนน) ภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ป.4 – ป.6
และ O-NET (50 คะแนน)
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสือป่า
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู ตรีทอง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ดาวน์โหลดประกาศของโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย กรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.bwc.ac.th ระหว่างวันที่ 4 - 24 มีนาคม 2559 และปริ้นส์ใบสมัคร
นามายื่นในวันที่รับสมัคร
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ประเภทความสามารถพิเศษ
ประเภทความสามารถพิเศษ
1. จานวนที่รับเข้าเรียน โรงเรียนจะรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
ปีการศึกษา 2558 จานวน 30 คน
1.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา รับจานวน 15 คน
1.2 ความสามารถพิเศษด้านดนตรี รับจานวน 10 คน (วงดุริยางค์ 6 คนและวงดนตรีสตริง 4 คน)
1.3 ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ รับจานวน 5 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัครและการทดสอบ
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี
2.5 ความสามารถด้านกีฬา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.5.1 ได้รับเกียรติบัตรที่ชนะการแข่งขัน ระดับจังหวัด ที่ 1 หรือที่ 2 หรือที่3 หรือระดับภาค/เขตหรือ
ระดับประเทศ ตามประเภทกีฬา
2.5.2 กรีฑา ได้รับเกียรติบัตรที่ชนะการแข่งขัน ลาดับที่ 1 หรือที่ 2 หรือที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.5.3 ข้อมูลคุณสมบัติด้านกีฬาทุกประเภทใช้ข้อมูลผลงาน 2 ปีย้อนหลังและจัดแข่งขันโดยกลุ่มโรงเรียน
เอกชน กลุ่มเทศบาลจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสมาคมกีฬาจังหวัดลาปางเท่านั้น
ประเภทกีฬาที่รับสมัคร
(1) ฟุตบอล
การทดสอบ ทดสอบทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอล
(2) ฟุตซอล
การทดสอบ ทดสอบทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตซอล
(3) วอลเลย์บอล การทดสอบ ทดสอบทักษะพื้นฐานการเล่นวอลเลย์บอล
(4) กรีฑา
การทดสอบ ทดสอบวิ่ง 100 เมตร หรือ 400 เมตร (ตามเกียรติบัตร)
(5) ว่ายน้า
การทดสอบ ทดสอบทักษะพื้นฐานการว่ายน้า
(6) เปตอง
การทดสอบ ทดสอบทักษะพื้นฐานการเล่นเปตอง
(7) ลีลาศ
การทดสอบ ทดสอบทักษะพื้นฐานลีลาศ
2.6 ความสามารถด้านศิลปะ มีรายละเอียดดังนี้
(1) ด้านจิตรกรรมไทยหรือสากล (ลายเส้น สีดินสอ สีเทียนน้ามันสีชอล์ค สีน้า)
(2) ด้านประติมากรรมไทยหรือสากล (ปั้นและแกะสลัก ดิน เทียนหรือวัสดุอื่น)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
(1) พิจารณาจากเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคล (ไม่พิจารณาประเภทกลุ่ม)
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(2) เกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)
(3) เกียรติบัตรรางวัลฉบับจริงและหัวหน้าสถานศึกษามีหนังสือรับรอง
(4) พิจารณาจากเกียรติบัตรที่สูงกว่าไว้ก่อน ตั้งแต่ระดับประเทศลงมา
(5) พิจารณาจากการทดสอบภาคปฏิบัติ(ผลการทดสอบจะใช้ตัดสินการคัดเลือกกรณีที่นักเรียนมี
เกียรติบัตรระดับเดียวกัน)
(6) ผลการพิจารณาคัดเลือกของกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
2.7 ความสามารถด้านดนตรี
2.7.1 วงดุริยางค์ของโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้
(1) ต้องมีแฟ้มสะสมงาน และโรงเรียนรับรองว่าเป็นนักเรียนวงดุริยางค์ของโรงเรียน
(2) มีเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันดนตรีระดับจังหวัดหรือการแข่งขันวงดุริยางค์
ระดับภาค หรือใบรับรองจากสถาบันดนตรี
(3) ระบุเครื่องดนตรีสากลที่ตนเองบรรเลงประจาวงดุริยางค์ และเครื่องดนตรีกลุ่มต่างๆ ที่
สามารถนามาใช้สอบได้ คือ
- กลุ่มลิ่มนิ้ว
- กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้
- กลุ่มเครื่องเป่าทองเหลือง
- กลุ่มเครื่องกระทบ
(4) สาเนาเพลงที่ใช้ทดสอบ จานวน 3 ชุด ส่งในวันสมัคร
(5) นาเครื่องดนตรีสากลที่ตนเองถนัด 1 ชิ้น พร้อมโน๊ตเพลง (ระบบโน๊ตสากล) มาใช้ใน
การทดสอบ 1 เพลง ซึ่งเป็นเพลงที่ระบุไว้วันสมัคร
(6) ต้องมีความสามารถในการอ่านโน้ตสากล ตามพื้นฐาน ความรู้ช่วงชั้นที่ 2
การทดสอบ
(1) ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามที่ได้เตรียมมา
(2) อ่านโน้ตเพลงและเคาะจังหวะตามเพลงที่คณะกรรมการกาหนด
(3) ฟังจังหวะและเคาะจังหวะตามบทเพลงที่ได้ยิน
(4) สามารถเดินแถวตามจังหวะเพลงได้(ภาคสนาม-ให้เตรียมรองเท้าผ้าใบมาด้วย)
เงื่อนไข ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมและการเข้าร่วมกิจกรรมวงดุริยางค์ของโรงเรียน
ตลอด 3 ปีการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
2.7.2 วงดนตรีสตริง มีรายละเอียดดังนี้
(1) เครื่องดนตรีที่รับ ได้แก่ กีตาร์ กลอง คีย์บอร์ด ทรัมเป็ต แซกโซโฟน
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(2) การทดสอบ
- ปฏิบัติเครื่องดนตรีที่เลือกโดยใช้เพลงตามถนัด 1 เพลง เพลงที่คณะกรรมการ
กาหนดให้ 1 เพลง สาเนาโน้ตเพลงให้คณะกรรมการ 3 ชุดในวันสอบ
(ใช้โน้ตสากลเท่านั้น)
- อ่านโน้ตเพลงและเคาะจังหวะตามเพลงที่คณะกรรมการกาหนดให้
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
3.2 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษา
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า (ฉบับจริงและสาเนา)
3.3 รูปถ่ายสีหรือขาวดา หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
3.4 ทะเบียนบ้าน ท.ร.14 (ฉบับจริงและสาเนา)
3.5 เกียรติบัตรรางวัลความสามารถพิเศษ
3.6 ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือปีที่มีอยู่ จานวน 2 ชุด
3.7 หลักฐานอื่น ๆ ตามที่กาหนดในแต่ละประเภท(ฉบับจริงและสาเนา)
หลักฐานถ่ายสาเนาทุกแผ่นให้รับรองสาเนาถูกต้องและนาฉบับจริงให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
โรงเรียนจะเก็บหลักฐานการรับสมัครเฉพาะฉบับถ่ายสาเนาเท่านั้น
4. กาหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว
รับสมัคร
วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนและมาสมัครด้วยตนเอง
สอบภาคปฏิบัติ
วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00- 16.30 น. ณ ห้องประชุมเกษมโชค
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สอบเพื่อจัดห้องเรียน
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าสอบเพื่อจัดห้องเรียน ในวันที่ 26 มีนาคม
2559 เวลา 09.00 น.(ใช้ดินสอดาในการฝนข้อสอบและนักเรียนมาเข้าแถว
เวลา 08.00 น. หน้าอาคารพิสิฐเมธี)
วิชาที่สอบ
วิชาคณิตศาสตร์(40 คะแนน) วิทยาศาสตร์(40 คะแนน) ภาษาไทย
(40 คะแนน) สังคมศึกษา(40 คะแนน) ภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ป.4 – ป.6
และ O-NET (50 คะแนน)
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู ตรีทอง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทความสามารถพิเศษ ดาวน์โหลดประกาศของโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย กรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.bwc.ac.th ระหว่างวันที่ 4 - 21 มีนาคม 2559
และปริ้นส์ใบสมัครนามายื่นในวันที่รับสมัคร
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ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
1. ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ประกอบด้วย
1.1 นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย (นักเรียนไม่ต้องสมัคร โรงเรียนจะประกาศผล
การสอบคัดเลือก หากมีนักเรียนได้คะแนนสอบในลาดับสุดท้ายเท่ากัน)
1.2 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
- บุตรข้าราชการครู หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้สืบสันดานของข้าราชการครู
ครูที่มาช่วยราชการและครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ไม่รวม
ข้าราชการครูที่ไปช่วยราชการที่โรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น
- บุตรของบุคลากรของโรงเรียน หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้สืบสันดานของ
ลูกจ้างประจา บุตรของลูกจ้างชั่วคราว ที่ทาสัญญาจ้างกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยต่อเนื่อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
1.3 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยการรับรองของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1.4 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติและประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
โดยการรับรองของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1.5 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการรับรองของ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยหรือนายกสมาคมนักเรียน
เก่าบุญวาทย์ หรือนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2. จานวนที่รับเข้าเรียน โรงเรียนจะรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2559 ตามข้อ 1 ไม่เกิน 47 คน
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
จะต้องเป็นผู้สมัครและเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการหรือประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2559
4. กาหนดการประกาศผลและรายงานตัว
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสือป่า
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู ตรีทอง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

(นายสาโรจน์ แก้วอรุณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

