ประกาศโรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามแนวทางของ สสวท. ประจาปีการศึกษา 2561
-----------------------------ด้วยโรงเรียนบัวเชดวิทยา อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ จะเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ประเภทนักเรียนคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวทางของ
สสวท. ประจาปีการศึกษา 2561 รับนักเรียนจานวน 30 คน จานวน 1 ห้องเรียน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 -28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบัว เชดวิทยา จังหวัดสุ รินทร์
ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 4 ประเภทนั กเรี ย นคู่ขนานห้ องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ดังกล่ าว เป็นไปด้ว ยความ
เรียบร้อย ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 และประกาศสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จึงกาหนดรายละเอียดในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท
นักเรียนคู่ขนานห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 กาลังศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560
1.2 สัญชาติไทย
1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
1.4 มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี
1.5 เป็นนักเรียนชาย-หญิง สถานภาพโสด
1.6 มีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม (ม.1-ม.3) ไม่ต่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระฯ ไม่ต่ากว่า 3.00
1.7 ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนบัวเชดวิทยา
2.2 ใบรับรองของโรงเรียนเดิม แสดงว่ากาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือ
เทียบเท่า หรือหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ฉบับจริง และ
ฉบับถ่ายสาเนา 1 ชุด
2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับ A4) พร้อมฉบับจริง
2.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป
2.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
2.7 แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม
3. กาหนดการขอรับใบสมัคร/รับสมัคร/สอบคัดเลือก/ ประกาศผลสอบ
3.1 รับสมัคร วันเสาร์ที่ 24 – วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ลานกิจกรรม หลังห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 1 โรงเรียนบัวเชดวิทยา
จังหวัดสุรินทร์

3.2 สอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องสอบตามที่
โรงเรียนกาหนด วิชาสอบมีดังต่อไปนี้
1) วิชาคณิตศาสตร์
น้าหนักคะแนน 40 คะแนน
2) วิชาวิทยาศาสตร์ น้าหนักคะแนน 40 คะแนน
3) วิชาภาษาอังกฤษ น้าหนักคะแนน 20 คะแนน
- คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ข้อสอบตามเนื้อหาของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
และแนวข้อสอบ pisa
หมายเหตุ 1) ใช้ปากกาในการทาข้อสอบ
2) ให้นักเรียนมาเข้าแถว เวลา 08.00 น. เพื่อรับฟังการชี้แจงในวันสอบ
3.3 ประกาศผลสอบ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ บริเวณบอร์ดหน้าห้องวิชาการ และ
เว็บไซต์โรงเรียน
4. รายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศ
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม. 4 นักเรียนคู่ขนานห้องเรียนพิเศษให้ผู้ปกครองและนักเรียนมา
รายงานตัวรับการปฐมนิเทศ มอบตัวเข้าเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียน ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ตาม
รายละเอียดดังนี้
4.1 ผู้ปกครองและนักเรียนรายงานตัว เวลา 8.30 น.- 10.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารมีวินัย
โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์
4.2 ผู้ปกครองและนักเรียนรับการปฐมนิเทศ เวลา 10.00 น.–12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารมีวินัย
4.3 นักเรียนมอบตัวเป็นนักเรียน โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ และลงทะเบียนเรียนเวลา
13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารมีวินัย
ในการมอบตัวนักเรียนทุกคนต้องนาผู้ปกครองมาด้วย และต้องแต่งกายชุดนักเรียน(โรงเรียนเดิม)ให้ถูก
ระเบียบของโรงเรียนทุกคน หากไม่มามอบตัว ลงทะเบียนเรียน และรับการปฐมนิเทศตามกาหนดถือว่า สละสิทธิ์การ
เข้าเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายอนุชา หลิมศิริวงษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา

