ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
............................................................
เพื่อให้ การดาเนิ นการรั บสมัครนั กเรี ยนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนนั้น โรงเรียนจึง กาหนดรายละเอียดในการรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานเกี่ยวกับการสมัคร ดังต่อไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักฐานการรับสมัคร และแผนการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คุณสมบัติ
๑. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๒. เป็นโสด
๓. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๕. ผู้ที่สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ (AP) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป
๖. ผู้ที่สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ (AP) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัคร (กรอกใบสมัคร ณ สถานที่รับสมัคร)
๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ ½ นิว้ จานวน ๓ แผ่น
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดาและมารดา (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๔. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่า
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ คะแนนสอบ O – NET (ถ้ามี)
แผนการเรียน
๑. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ (Advance Programs) ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
จานวน ๑ ห้องเรียน รับ จานวน ๓๖ คน
๒. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน ๗ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๔๐ คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
คุณสมบัติ
๑. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๒. เป็นโสด
๓. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๕. ผู้ที่สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ (AP) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป
๖. ผู้ที่สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ (AP) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัคร (กรอกใบสมัคร ณ สถานที่รับสมัคร)
๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ ½ นิว้ จานวน ๓ แผ่น
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดาและมารดา (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๔. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่า
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ คะแนนสอบ O – NET (ถ้ามี)
แผนการเรียน
๑. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ (Advance Programs) ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
จานวน ๑ ห้องเรียน รับ จานวน ๓๖ คน
๒. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
จานวน ๕ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๔๐ คน
๓. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา
จานวน ๒ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๔๐ คน
๔. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา
จานวน ๑ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๔๐ คน
๕. แผนการศึกษาทวิศึกษา (เกษตรกรรม)
จานวน ๑ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๓๐ คน
๖. แผนการศึกษาทวิศึกษา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จานวน ๑ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๓๐ คน
กาหนดการรับนักเรียน

หมายเหตุ รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ

การสอบวัดความรู้พื้นฐาน แบ่งเป็นรายวิชาดังนี้
- ภาษาไทย
๒๐ ข้อ
- คณิตศาสตร์
๒๐ ข้อ
- วิทยาศาสตร์
๒๐ ข้อ
- สังคมศึกษา
๒๐ ข้อ
- ภาษาอังกฤษ
๒๐ ข้อ
รวม
๑๐๐ ข้อ
หลักฐานการมอบตัว
๑. รูปถ่าย ขนาด ๑ ½ นิ้ว จานวน ๑ แผ่น
๒. เอกสารอื่นๆที่ยื่นไม่ครบในวันรับสมัคร
๓. ปฐมนิเทศ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. เข้าค่ายปรับพื้นฐาน
ม.๑ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ม.๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๕. วันเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางวิมล อินธิสอน)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

