
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบัวเชดวิทยา 
เรื่อง การรับนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

(กลุ่มห้องเรียนปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2562 
________________ 

ด้วยโรงเรียนบัวเชดวิทยาก าหนดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  ระหว่าง
วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้เรียนอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบัวเชดวิทยาจึงก าหนด
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้ 

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของ                    

                 กระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 
   1.2 เป็นนักเรียนชาย-หญิง สถานภาพโสด 
   1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 

2. หลักฐานการสมัคร 
              2.1  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนบัวเชดวิทยา 
              2.2  ใบรับรองของโรงเรียนเดิม  แสดงว่าก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2561  หรือ    
                    เทียบเท่า  หรือหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า  ฉบับจริง  
                    และฉบับถ่ายส าเนา  1  ชุด 
              2.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ฉบับ  A4)  พร้อมฉบับจริง 
                    2.3.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ฉบับ 
                    2.3.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา 1 ฉบับ 
                    2.3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา 1 ฉบับ 
                    2.3.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (กรณีอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา-มารดา) 
              2.4 ส าเนาใบสูติบัตร  1 ฉบับ 
              2.5 ส าเนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน 1 ฉบับ 
              2.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า  ขนาด  1.5 นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
              2.7 หลักฐานอื่นๆ  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชือ่-สกุล  
              2.8 แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม 
 



3. กลุ่มการเรียนที่เปิดสอน  
    กลุ่มท่ี 1 วิทย์-คณิต  3 ห้อง 
    กลุ่มท่ี 2 ศิลป์ภาษา(ญี่ปุ่น) 1 ห้อง 
    กลุ่มท่ี 3 ศิลป์-ไทย-สังคม 1 ห้อง 
       กลุ่มท่ี 4 ทวิศึกษา (บัญชี) 1 ห้อง 
    กลุ่มท่ี 5 ทวิศึกษา (ช่างยนต์) 1 ห้อง 
             กลุ่มท่ี 6 ทวิศึกษา (ช่างไฟฟ้า) 1 ห้อง 
    

4. ก าหนดการรับสมัคร/สอบคัดเลือก/ประกาศผลสอบ  
  4.1 รับสมัคร    วันศุกร์ ที่ 22 – วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 
       (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) เวลา 08.30 – 16.30 น.

      ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 1 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
   4.2 สอบคัดห้อง    วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562 
      เวลา 09.00 – 12.00 น. 
   4.3 ประกาศผลสอบ   วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 เป็นต้นไป 

ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา  
และเว็บไซต์ www.buached.ac.th  

   4.4 รายงานตัวและมอบตัว  วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 
      เวลา 08.30 – 12.00 น. 
      ณ หอประชุม โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
 

 5. ข้อสอบที่ใช้ในการสอบข้อเขียน 5 วิชา คะแนน 150 คะแนน ดังนี้ 
  วิชาวิทยาศาสตร์   คิดคะแนน ร้อยละ 30  ใช้เวลา  30 นาท ี
  วิชาคณิตศาสตร์   คิดคะแนน ร้อยละ 30  ใช้เวลา  30 นาที 
  วิชาภาษาอังกฤษ  คิดคะแนน ร้อยละ 30  ใช้เวลา  30 นาที 
  วิชาภาษาไทย  คิดคะแนน ร้อยละ 30  ใช้เวลา  30 นาที 
  วิชาสังคมศึกษา    คิดคะแนน ร้อยละ 30  ใช้เวลา  30 นาที 
 

ในการรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนทุกคนต้องน าผู้ปกครองมาด้วย และต้องแต่งกายชุดนักเรียน(โรงเรียนเดิม)
ให้ถูกระเบียบของโรงเรียนทุกคน หากไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามก าหนดถือว่า สละสิทธิ์การเข้าเรียน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 25  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
 

                                                       
 
   (นายกิตติชัย แผ่นจันทร์) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา 
 

http://www.buached.ac.th/

