
 
  
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

********************************************** 
 ด้วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  มีความประสงค์
จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยจัดระบบ วิธีการรับนักเรียน      
ที่ปลอดภัย ทั้งจากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม ภัยจากโรคอุบัติใหม่ และ โรคอุบัติซ้ำ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื ่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2566  ประกาศ ณ วันที่  21  ตุลาคม 2565 และ ประกาศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่  29  ธันวาคม 2565 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จึงกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 520 คน 
แบ่งประเภทการรับ ดังนี้ 

 1. ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ      จำนวน 156 คน 
 2. ประเภท นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ     จำนวน 321 คน 
 3. ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ     จำนวน   34 คน แบ่งเป็น 
  3.1 ความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์,ดนตรี)   จำนวน  14 คน 
   3.1.1  ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)  จำนวน  5 คน 
      3.1.2  ด้านดนตรี       จำนวน  9 คน 

    - ดุริยางค์ / โยธวาทิต  จำนวน   4 คน 
     - ดนตรีไทย - พ้ืนเมือง จำนวน   2 คน 
     - วงสตริง – ขับร้องเพลงไทย – เพลงสากล  จำนวน   3 คน 
 3.2 ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา    จำนวน    17 คน 

      3.2.1 ด้านกีฬา (กรีฑา) จำนวน   4 คน 
 3.2.2 ด้านกีฬา (วอลเลย์บอล) จำนวน   3 คน 
 3.2.3 ด้านกีฬา (ว่ายน้ำ) จำนวน   1 คน 
 3.2.4 ด้านกีฬา (ฟุตบอล) จำนวน   4 คน 
 3.2.5 ด้านกีฬา (เปตอง) จำนวน   2 คน 
 3.2.6 ด้านกีฬา (ฟุตซอล) จำนวน   3 คน 
 3.3 ความสามารถพิเศษ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   จำนวน   3 คน 

 4.  ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ      จำนวน   9  คน 
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1. ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

1. จำนวนที่รับ  156  คน (รับจากนักเรียนในเขตพ้ืนทีบ่ริการ โดยการสอบคัดเลือก) 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 เป็นนักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่             
  16 พฤษภาคม 2566 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามมาตรา 4 แห่ง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจา้บ้าน หรือเจา้ของบ้าน โดยให้เจ้าบ้าน หรือ 
  เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
  กรณีท่ีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
 ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยให้ 
 บันทึกเป็นเอกสารเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้านรับรอง 
 การอาศัยอยู่จริง 
 2.2 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษา 
 อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง 
 ลำปาง เท่านั้น 

 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ประกอบด้วย  
  

ชื่อโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่บริการ 

อำเภอ 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ตำบล 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ทุกหมู่บ้าน  หัวเวียง เมือง 
หมู่ 1 – หมู่ 3 

และ 
หมู่ 5 – หมู่ 8 

ในเขตเทศบาลนครลำปาง 
(ถนนลำปาง – แม่ทะ :  
ด้านโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย) 

พระบาท 

หมู่ 1 – หมู่ 2 
และ 

หมู่ 7 , หมู่ 15 

ในเขตเทศบาลนครลำปาง พิชัย 

 
 กำหนดการยื่นหลักฐานตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  
  -  วันที่ 7 – 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 ประกาศรายช่ือนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  
   -  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย www.bunyawat.ac.th  

3. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
 3.1  ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ จากระบบรับสมัครของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  เท่านั้น (จากเว็บไซต์ www.bunyawat.ac.th) 
 3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนเท่านั้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 3.3 ใบปะหน้าการยื่นตรวจหลักฐานนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจสอบ 
  คุณสมบัตินักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเรียบร้อยแล้ว 
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 3.4 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่าฉบับจริง (กรณีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก  
         ให้นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัว มิฉะนั้นจะถือว่า    
        สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
 3.5 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน) 
 3.6  สำเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ สกุล ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

4. ขั้นตอนการสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
www.bunyawat.ac.th  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ศึกษาประกาศ คุณสมบัตินักเรียนแต่ละประเภท ให้ละเอียดรอบคอบ 
 4.2 อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ทุกฉบับ เข้าในระบบหลังกรอกข้อมูลลงระบบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสแกนหรือถ่ายรูป เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น   

   หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งความจำนงขอแก้ไขภายในวันที่  
 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากผู้สมัครนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบ 
 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะ 
 เพิกถอนการสมัครและตัดสิทธิ์การสมัคร 
   กรณีที่ไม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์รูปภาพ . jpg หรือ .jpeg หรือกรณีที่มีปัญหา 
 ในการสมัคร ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิชาการ หรือห้อง ICT (ห้อง 931) อาคารมานิตธำรง  
 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-226-331 

5.  กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
5.1  วันที่รับสมัคร  วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
5.2  สถานที่รับสมัครและยื่นหลักฐาน เว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย www.bunyawat.ac.th  

  หัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566” 
5.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ   วันที่ 20 มีนาคม 2566 
5.4  วันที่สอบคัดเลือก  วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 5.5  สิ่งที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบคัดเลือก 
  -  บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบที่พิมพ์มาจากระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
  -  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
       -  ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง ยางลบดินสอ ปากกาหมึก 
  สีน้ำเงินหรือสีดำ 

5.6  วชิาที่สอบ คณิตศาสตร์ (100 คะแนน),วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คะแนน) 
  ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน),ภาษาไทย (100 คะแนน)  และสังคมศึกษา (100 คะแนน) 
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
   กรณี ผู้สอบแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาเรียงคะแนนที่มากกว่าจากรายวิชา 
 ตามลำดับ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
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  หากทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเท่ากัน ใช้ลำดับที่ของการสมัครสอบเป็นการตัดสิน โดยผู้สมัครก่อนได้ 
 ลำดับก่อน 

5.7  วันประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
   ประกาศผลสอบ วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
     www.bunyawat.ac.th 
   วันรายงานตัว   วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
     www.bunyawat.ac.th 
   วันมอบตัว   วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง 
     โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา 

6. เงินบำรุงการศึกษา  
 เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และ
ค่าใช้จ่าย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน 
  การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัยให้เก็บค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริม เพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแล
สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักเรียนตลอดหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1,000 
2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 400 
3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 200 
4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,300 
5 เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 500 

รวมทั้งหมด (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 3,400 
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2. ประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) 

1. จำนวนที่รับ  321 คน (รับจากนักเรียนทั่วไป โดยการสอบคัดเลือก) 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง 
  ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 2.2 นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพ้ืนที่บริการ) ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หมายถึงนักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขต 
  พ้ืนที่บริการของโรงเรียน หรือนักเรียนที่ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

3. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร 
 3.1  ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ จากระบบรับสมัครของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  เท่านั้น (จากเว็บไซต์ www.bunyawat.ac.th) 
 3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนเท่านั้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 3.3 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่าฉบับจริง (กรณีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก  
   ให้นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัว มิฉะนั้นจะถือว่า
   สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
 3.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน) 
 3.5 สำเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ สกุล ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

4. ขั้นตอนการสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
www.bunyawat.ac.th  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ศึกษาประกาศ คุณสมบัตินักเรียนแต่ละประเภท ให้ละเอียดรอบคอบ 
 4.2 อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ทุกฉบับ เข้าในระบบหลังกรอกข้อมูลลงระบบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสแกนหรือถ่ายรูป เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น   

   หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งความจำนงขอแก้ไขภายในวันที่  
 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากผู้สมัครนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบ 
 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะ  
 เพิกถอนการสมัครและตัดสิทธิ์การสมัคร 
   กรณีที่ไม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์รูปภาพ . jpg หรือ .jpeg หรือกรณีที่มีปัญหา 
 ในการสมัคร ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิชาการ หรือห้อง ICT (ห้อง 931) อาคารมานิตธำรง  
 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-226-331 

5. กำหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ ประกาศผล  รายงานตัว และมอบตัว 
 5.1 วันที่รับสมัคร  วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 5.2 สถานที่รับสมัครและยื่นหลักฐาน เว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย www.bunyawat.ac.th  
 หัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566” 
 5.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ   วันที่ 20 มีนาคม 2566 
 5.4 วันที่สอบคัดเลือก  วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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 5.5 สิ่งที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบคัดเลือก 
 -  บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบที่พิมพ์มาจากระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
 -  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
       -  ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง ยางลบดินสอ ปากกาหมึก 
   สีน้ำเงินหรือสีดำ 
 5.6  วชิาที่สอบ คณิตศาสตร์ (100 คะแนน) ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คะแนน) ภาษาอังกฤษ 
  (100 คะแนน) ภาษาไทย (100 คะแนน)  และ สังคมศึกษา (100 คะแนน) ตามหลักสูตรแกนกลาง
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  กรณี ผู้สอบแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาเรียงคะแนนที่มากกว่าจากรายวิชา 
 ตามลำดับ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 

 หากทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเท่ากัน ใช้ลำดับที่ของการสมัครสอบเป็นการตัดสิน โดยผู้สมัครก่อนได้
ลำดับก่อน 

 5.7  วันประกาศผลและรายงานตัว 
 ประกาศผลสอบ    วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
    www.bunyawat.ac.th 
 วันรายงานตัว   วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
    www.bunyawat.ac.th 
 วันมอบตัว  วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง 
    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา 

6. เงินบำรุงการศึกษา  
 เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และ
ค่าใช้จ่าย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน 
  การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัยให้เก็บค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริม เพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแล
สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักเรียนตลอดหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1,000 
2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 400 
3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 200 
4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,300 
5 เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 500 

รวมทั้งหมด (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 3,400 
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3. ประเภทนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ 

จำนวนที่รับ 34 คน 
 3.1 ความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์,ดนตรี)  จำนวน  14 คน 
   3.1.1  ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) จำนวน  5 คน 
      3.1.2  ด้านดนตรี     จำนวน  9 คน 

    - ดุริยางค์ / โยธวาทิต   จำนวน   4 คน 
     - ดนตรีไทย - พ้ืนเมือง  จำนวน   2 คน 
     - วงสตริง – ขับร้องเพลงไทย – เพลงสากล  จำนวน   3 คน 
 3.2 ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา   จำนวน    17 คน 

      3.2.1 ด้านกีฬา (กรีฑา) จำนวน   4 คน 
 3.2.2 ด้านกีฬา (วอลเลย์บอล) จำนวน   3 คน 
 3.2.3 ด้านกีฬา (ว่ายน้ำ) จำนวน   1 คน 
 3.2.4 ด้านกีฬา (ฟุตบอล) จำนวน   4 คน 
 3.2.5 ด้านกีฬา (เปตอง) จำนวน   2 คน 
 3.2.6 ด้านกีฬา (ฟุตซอล) จำนวน   3 คน 
3.3 ความสามารถพิเศษ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จำนวน   3 คน 

 
3.1 ความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์,ดนตรี)   จำนวน  14 คน 

3.1.1 ความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) รับจำนวน 5 คน 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง 
  ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2  ผู้สมัครจะต้องเคยเข้าร่วมการประกวด การแข่งขันกิจกรรมทางด้านศิลปะ และได้รับรางวัล เกียรติบัตร  
  เหรียญรางวัล โล่รางวัล หรือมีหนังสือรับรองการได้รับรางวัล ของหน่วยงานราชการ และ/หรือเอกชนที ่
  เป็นผู้จัด โดยใช้คุณภาพรางวัลเทียบเท่า ตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ึนไป   
 หลักเกณฑ์การรับสมัคร 

 -   ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยแสดงหลักฐานผลงานย้อนหลัง 3 ปี (ป.4 ถึง  
  ป.6) และนำมายื่นต่อกรรมการในวันสอบภาคปฏิบัติ   
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณารับนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
 -  ผู้สมัครจะต้องเข้าทดสอบทักษะปฏิบัติ การแสดงออกทางด้านศิลปะ ตามความถนัด ในวัน เวลา และ 
  สถานที่ ตามที่โรงเรียนกำหนด (30 คะแนน)  โดยให้จัดเตรียมสี (ตามความถนัด) และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ  
  มาเอง 

 แนวทางการพิจารณาการให้คะแนน ดังนี้    
               ผลงานมีความงามทางด้านองค์ประกอบศิลป์                   10 คะแนน                                        
            ผลงานแสดงถึงทักษะเทคนิค และวิธีการแสดงออกท่ีดี    10 คะแนน 

     ผลงานมีความคิด มีความหมายที่ดี สำเร็จ สมบูรณ์           10 คะแนน 
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 - คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนน รวม 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบทักษะปฏิบัติ (30 คะแนน)         
  และรวมการจัดลำดับคะแนนตามคุณภาพรางวัลที่ได้รับจากหลักฐาน แฟ้มสะสมผลงาน  
  การประกวดการแข่งขันกิจกรรมทางด้านศิลปะต่างๆ (70 คะแนน) 

 แนวทางการพิจารณาการให้คะแนน  ดังนี้  
        ได้รับรางวัลสูงสุดระดับประเทศ/นานาชาติ ให้คะแนนระหว่าง 65 - 70  คะแนน 
        ได้รับรางวัลสูงสุดระดับภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) ให้คะแนนระหว่าง 60 - 64  คะแนน 
        ได้รับรางวัลสูงสุดระดับจังหวัด ให้คะแนนระหว่าง 55 - 59  คะแนน 
       ได้รับรางวัลระดับสูงสุดเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้คะแนนระหว่าง 50 - 54  คะแนน 
 หมายเหตุ 

   1.  ระดับประเทศ/นานาชาติ ลักษณะกิจกรรมที่จัดเชิญชวนครอบคลุมประเทศอ่ืนๆ  
  องค์กร/หน่วยงานของประเทศนั้นๆ เป็นผู้จัด 
   2.  ระดับภูมิภาค ลักษณะกิจกรรมที่จัดเชิญชวนครอบคลุมหลายจังหวัดในกลุ่มภูมิภาค  
  ตัวแทนจังหวัดเป็นผู้จัดระดับประเทศ ลักษณะกิจกรรมที่จัดเชิญชวนครอบคลุมทุกจังหวัด 
  ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย องค์กร/หน่วยงานระดับประเทศเป็นผู้จัด 
   3.  ระดับจังหวัด ลักษณะกิจกรรมที่จัดเชิญชวนครอบคลุมทั่วทุกอำเภอ องค์กรหลัก/ 
  หน่วยงานหลักของจังหวัดเป็นผู้จัด 
   4.  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เทียบได้กับ โรงเรียนกลุ่มอำเภอ กลุ่มโรงเรียนเทศบาล บริษัท  
  ห้างร้านในท้องถิ่นเป็นผู้จัด 
 - โรงเรียนจะประกาศผลรายชื่อผู้สมัครเฉพาะนักเรียนที่สอบได้ 
 - สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้ันตอน การประกาศผลของโรงเรียน 
 - ให้นักเรียนผู้สมัครทุกคนติดต่อขอรับแฟ้มสะสมงานของตนเองคืนได้ในวันประกาศผลการสอบ  
  ณ ห้องวิชาการ             
  เงื่อนไข ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)               
   ของโรงเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 หมายเหตุ  นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษทุกคนให้สมัครประเภทนักเรียนในเขตบริการ หรือ 
    ประเภทนักเรียนนักเรียนทั่วไป (นอกเขตบริการ) ตามสิทธิของนักเรียนไว้ด้วย เพ่ือประโยชน์ 
    ของนักเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบผ่าน นักเรียนจะต้องสอบคัดเลือกภาควิชาการเพ่ือจัดห้องเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่าน นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปตามที่นักเรียน
       ได้สมัครไว้ 

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
 2.1  ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ จากระบบรับสมัครของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  เท่านั้น (จากเว็บไซต์ www.bunyawat.ac.th) 
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนเท่านั้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2.3 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่าฉบับจริง (กรณีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกให้
   นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัว มิฉะนั ้นจะถือว่า  
   สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
 2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน) 
 2.5 สำเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ สกุล ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 



๙ 

 
3. ขั้นตอนการสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
www.bunyawat.ac.th  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาประกาศ คุณสมบัตินักเรียนแต่ละประเภท ให้ละเอียดรอบคอบ 
 3.2 อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ทุกฉบับ เข้าในระบบหลังกรอกข้อมูลลงระบบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสแกนหรือถ่ายรูป เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น   

   หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งความจำนงขอแก้ไขภายในวันที่  
 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากผู้สมัครนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบ 
 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะ  
 เพิกถอนการสมัครและตัดสิทธิ์การสมัคร 
   กรณีที่ไม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์รูปภาพ . jpg หรือ .jpeg หรือกรณีที่มีปัญหา 
 ในการสมัคร ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิชาการ หรือห้อง ICT (ห้อง 931) อาคารมานิตธำรง  
 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-226-331 

4. กำหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว 
 4.1  วันรับสมัคร  วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.2  สถานที่รับสมัครและยื่นหลักฐาน เว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย www.bunyawat.ac.th  
 หัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566” 
 4.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 14 มีนาคม 2566 
 4.4  วันสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 15 มีนาคม 2566 
   - ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) และความสามารถพิเศษด้านดนตรี 
     ลงทะเบียนเพ่ือสอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.00 น. ณ อาคารวิบุลพล 2 (อาคารศิลปะ) 
 4.5  ประกาศผลสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 16 มีนาคม 2566 
 4.6 วันรายงานตัว  วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสือป่า 
 4.7  วันสอบเพ่ือจัดห้องเรียน   วันที่ 25 มีนาคม 2566 
 4.8   สิ่งที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบจัดห้องเรียน 
  -  บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบที่พิมพ์มาจากระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
  -  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
       -  ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง ยางลบดินสอ ปากกาหมึก 
   สีน้ำเงินหรือสีดำ 
 4.9  วชิาที่สอบ (ภาควิชาการ) คณิตศาสตร์ (100 คะแนน) , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คะแนน) , 
  ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) , ภาษาไทย (100 คะแนน)  และ สังคมศึกษา (100 คะแนน)  
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  กรณี ผู้สอบแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาเรียงคะแนนที่มากกว่าจากรายวิชา 
 ตามลำดับ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 



๑๐ 

 
 หากทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเท่ากัน ใช้ลำดับที่ของการสมัครสอบเป็นการตัดสิน โดยผู้สมัครก่อนได้
ลำดับก่อน 

 4.10  วันประกาศผล และมอบตัว 
 ประกาศผลสอบ    วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
    www.bunyawat.ac.th 
 วันมอบตัว  วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง 
    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา 

5. เงินบำรุงการศึกษา 
 เพ่ือเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อเพ่ิมศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน 
 การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน  
บุญวาทย์วิทยาลัย ให้เก็บค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริม เพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแล
สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1,000 
2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 400 
3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 200 
4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,300 
5 เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 500 

รวมทั้งหมด (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 3,400 
 
3.1.2 ความสามารถพิเศษด้านดนตร ี(ดรุิยางค ์/ โยธวาทิต)   รับจำนวน 4 คน 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง 
  ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2  ผู้สมัครจะต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือหนังสือรับรองของโรงเรียนแสดงถึงการเป็นนักเรียนที่มี 
   ความสามารถพิเศษวงโยธวาธิตของโรงเรียนนั้นๆ โดยแสดงหลักฐานผลงานย้อนหลัง 3 ปี และนำมา 
  ยื่นต่อกรรมการในวันสอบภาคปฏิบัติ 
 1.3  ผู้สมัครจะต้องมีเกียรติบัตรการแข่งขันดนตรีระดับต่าง ๆ หรือใบรับรองจากสถาบันดนตรี (ถ้ามี) 
 1.4  เป็นผู้ปฏิบัติเครื่องดนตรีในกลุ่มต่างๆ ในวงดุริยางค ์/ โยธวาทิต ที่สามารถนำมาทดสอบได้ คือ 
 -  กลุ่มลิ่มนิ้ว (Keyboard) เช่น เมโลเดียน คีย์บอร์ด เปียโน ฯลฯ 
 -  กลุ่มเครื่องลมไม้ (Woodwind) เช่น ฟลุ๊ต คลาริเน็ต แซกโซโฟน ฯลฯ 
 -  กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง (Brass) เช่น ทรัมเป็ท ทรอมโบน ฯลฯ 
 -  กลุ่มเครื่องกระทบ (Percussion) เช่น สแนร์ กลองใหญ่ ฉาบ กลองชุด 
   1.5  จัดเตรียมสำเนาโน้ตเพลงให้คณะกรรมการทีส่อบคัดเลือก จำนวน 3 ชุด โดยส่งใหใ้นวันสอบ 
 1.6  นำเครื่องดนตรีสากลที่ตนเองถนัด 1 ชิ้น พร้อมโน้ตเพลง (โน้ตสากล) 1 เพลง มาใช้ในการทดสอบปฏิบัติ 
 1.7  ทดสอบความสามารถในการอ่านโน้ตเพลงสากล ตามพ้ืนฐานความรู้ช่วงชั้นที่ 2 
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  การทดสอบ 
       1.  ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด 
    2.  ปฏิบัติโน้ตเพลงและจังหวะ ตามเพลงที่คณะกรรมการกำหนด 
       3.  ทดสอบการฟังเสียงของบทเพลงที่ได้ยิน 
       4.  ทดสอบความสามารถในการเดินแถวตามจังหวะเพลงได้ (ภาคสนาม - ให้เตรียมรองเท้าผ้าใบมาด้วย) 

  เงื่อนไข   ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนนุในการฝึกซ้อม และการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา  
     โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 หมายเหตุ  นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษทุกคนให้สมัครประเภทนักเรียนในเขตบริการ หรือ 
    ประเภทนักเรียนนักเรียนทั่วไป (นอกเขตบริการ) ตามสิทธิของนักเรียนไว้ด้วย เพ่ือประโยชน์ 
    ของนักเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบผ่าน นักเรียนจะต้องสอบคัดเลือกภาควิชาการเพ่ือจัดห้องเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่าน นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปตามที่นักเรียน
       ได้สมัครไว้ 

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
 2.1  ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ จากระบบรับสมัครของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  เท่านั้น (จากเว็บไซต์ www.bunyawat.ac.th) 
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนเท่านั้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2.3 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่าฉบับจริง (กรณีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกให้
   นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัว มิฉะนั้นจะถือว่า    
   สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
 2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน) 
 2.5 สำเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ สกุล ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง,
เกียรติบัตร, ภาพถ่ายการแสดงดนตรี, พร้อมระบุประเภทดนตรีที่ต้องการสอบ และเครื่องดนตรีที่จะใช้สอบ 

3. ขั้นตอนการสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
www.bunyawat.ac.th  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาประกาศ คุณสมบัตินักเรียนแต่ละประเภท ให้ละเอียดรอบคอบ 
 3.2 อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ทุกฉบับ เข้าในระบบหลังกรอกข้อมูลลงระบบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสแกนหรือถ่ายรูป เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น   

   หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งความจำนงขอแก้ไขภายในวันที่  
 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากผู้สมัครนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบ 
 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะ  
 เพิกถอนการสมัครและตัดสิทธิ์การสมัคร 
   กรณีที่ไม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์รูปภาพ . jpg หรือ .jpeg หรือกรณีที่มีปัญหา 
 ในการสมัคร ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิชาการ หรือห้อง ICT (ห้อง 931) อาคารมานิตธำรง  
 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-226-331 
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4. กำหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว 
 4.1  วันรับสมัคร  วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.2  สถานที่รับสมัครและยื่นหลักฐาน เว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย www.bunyawat.ac.th  
 หัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566” 
 4.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 14 มีนาคม 2566 
 4.4  วันสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 15 มีนาคม 2566 
  - ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) และความสามารถพิเศษด้านดนตรี 
    ลงทะเบียนเพื่อสอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.00 น. ณ อาคารวิบุลพล 2 (อาคารศิลปะ) 
 4.5  ประกาศผลสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 16 มีนาคม 2566 
 4.6  วันรายงานตัว  วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสือป่า 
 4.7  วันสอบเพ่ือจัดห้องเรียน   วันที่ 25 มีนาคม 2566 
 4.8   สิ่งที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบจัดห้องเรียน 
  -  บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบที่พิมพ์มาจากระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
  -  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
       -  ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง ยางลบดินสอ ปากกาหมึก 
   สีน้ำเงินหรือสีดำ 
 4.9  วชิาที่สอบ (ภาควิชาการ) คณิตศาสตร์ (100 คะแนน) , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คะแนน) , 
  ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) , ภาษาไทย (100 คะแนน)  และ สังคมศึกษา (100 คะแนน)  
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  กรณี ผู้สอบแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาเรียงคะแนนที่มากกว่าจากรายวิชา 
 ตามลำดับ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 

  หากทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเท่ากัน ใช้ลำดับที่ของการสมัครสอบเป็นการตัดสิน โดยผู้สมัครก่อน
ได้ลำดับก่อน 

 4.10  วันประกาศผล และมอบตัว 
 ประกาศผลสอบ    วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
    www.bunyawat.ac.th 
 วันมอบตัว  วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง 
    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา 

5. เงินบำรุงการศึกษา  
 เพ่ือเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อเพ่ิมศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน 
 การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน  
บุญวาทย์วิทยาลัย ให้เก็บค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริม เพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแล
สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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ที ่ รายการที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1,000 
2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 400 
3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 200 
4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,300 
5 เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 500 

รวมทั้งหมด (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 3,400 
 
3.1.3 ความสามารถพิเศษด้านดนตร ี(ดนตรีไทย – พื้นเมือง)  รับจำนวน  2 คน 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง 
  ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 

1.2 ผู้สมัครต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และโรงเรียนรับรองว่าเป็นนักเรียนวงดนตรีไทยหรือพ้ืนเมือง 
 ของโรงเรียนนั้นๆ   

 1.3  ผู้สมัครต้องมีเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีประเภทเดี่ยวดนตรีไทย ประเภทวงระดับต่างๆ 
 1.4  ระบุเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด และเครื่องดนตรีไทยหรือพ้ืนเมืองที่สามารถนำมาใช้สอบได้ ดังนี้ 
   -  เครื่องดีด เช่น จะเข้ ซึง พิณเปี๊ยะ อ่ืนๆ 
   -  เครื่องสี เช่น ซออู้ ซอด้วง สะล้อ อ่ืนๆ 
   -  เครื่องตี ที่ทำด้วยไม้ เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม 
   -  เครื่องตี ที่ทำด้วยโลหะ เช่น ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก 
   -  เครื่องเป่า เช่น ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยหลีบ ปี่ชวา ปี่ใน แน ปี่จุม 
 1.5  จัดเตรียมสำเนาโน้ตเพลงที่ใช้ทดสอบ จำนวน 3 ชุด นำมาไว้ในวันทดสอบ วันที ่15 มีนาคม 2566 
 1.6  นำเครื่องดนตรีไทย – พ้ืนเมือง ที่ตนเองถนัด 1 ชิ้น พร้อมโน้ตเพลงมาใช้ในการทดสอบ 1 เพลง ซึ่งเป็น 
  เพลงที่ระบุไว้ในวันที่สมัคร 
 1.7  มีความสามารถในการอ่านโน้ตเพลงไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความรู้ช่วงชั้นที่ 2 
   การทดสอบ 
   1.  ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยหรือพ้ืนเมืองตามที่เตรียมมา 
   2.  อ่านโน้ตเพลงและเคาะจังหวะตามเพลงที่คณะกรรมการกำหนด 
   3.  ฟังจังหวะและเคาะจังหวะตามบทเพลงที่ได้ยิน 
   4.  สามารถบอกอัตราจังหวะฉิ่งตามเพลงที่ฟังได้ 

  เงื่อนไข  ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อม และการเข้าร่วมกิจกรรมวงดนตรีไทย – พ้ืนเมือง 
   ของโรงเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 หมายเหตุ  นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษทุกคนให้สมัครประเภทนักเรียนในเขตบริการ หรือ 
    ประเภทนักเรียนนักเรียนทั่วไป (นอกเขตบริการ) ตามสิทธิของนักเรียนไว้ด้วย เพ่ือประโยชน์ 
    ของนักเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบผ่าน นักเรียนจะต้องสอบคัดเลือกภาควิชาการเพ่ือจัดห้องเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่าน นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปตามที่นักเรียน
       ได้สมัครไว้ 
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2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
 2.1  ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ จากระบบรับสมัครของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  เท่านั้น (จากเว็บไซต์ www.bunyawat.ac.th) 
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนเท่านั้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2.3 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่าฉบับจริง (กรณีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกให้
   นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัว มิฉะนั ้นจะถือว่า   
   สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
 2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน) 
 2.5 สำเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ สกุล ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง, 
เกียรติบัตร, ภาพถ่ายการแสดงดนตรี, พร้อมระบุประเภทดนตรีที่ต้องการสอบ และเครื่องดนตรีที่จะใช้สอบ 

3. ขั้นตอนการสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
www.bunyawat.ac.th  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาประกาศ คุณสมบัตินักเรียนแต่ละประเภท ให้ละเอียดรอบคอบ 
 3.2 อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ทุกฉบับ เข้าในระบบหลังกรอกข้อมูลลงระบบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสแกนหรือถ่ายรูป เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น   

   หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งความจำนงขอแก้ไขภายในวันที่  
 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากผู้สมัครนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบ 
 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะ  
 เพิกถอนการสมัครและตัดสิทธิ์การสมัคร 
   กรณีที่ไม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์รูปภาพ . jpg หรือ .jpeg หรือกรณีที่มีปัญหา 
 ในการสมัคร ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิชาการ หรือห้อง ICT (ห้อง 931) อาคารมานิตธำรง  
 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-226-331 

4. กำหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว 
 4.1  วันรับสมัคร  วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.2  สถานที่รับสมัครและยื่นหลักฐาน เว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย www.bunyawat.ac.th  
 หัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566” 
 4.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 14 มีนาคม 2566 
 4.4  วันสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 15 มีนาคม 2566 
  - ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) และความสามารถพิเศษด้านดนตรี 
    ลงทะเบียนเพื่อสอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.00 น. ณ อาคารวิบุลพล 2 (อาคารศิลปะ) 
 4.5  ประกาศผลสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 16 มีนาคม 2566 
 4.6 วันรายงานตัว  วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสือป่า 
 4.7  วันสอบเพ่ือจัดห้องเรียน   วันที่ 25 มีนาคม 2566 
 4.8   สิ่งที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบจัดห้องเรียน 
  -  บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบที่พิมพ์มาจากระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
  -  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
       -  ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง ยางลบดินสอ ปากกาหมึก 
   สีน้ำเงินหรือสีดำ 



๑๕ 

 
 4.9  วชิาที่สอบ (ภาควิชาการ) คณิตศาสตร์ (100 คะแนน) , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คะแนน) , 
  ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) , ภาษาไทย (100 คะแนน)  และ สังคมศึกษา (100 คะแนน)  
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  กรณี ผู้สอบแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาเรียงคะแนนที่มากกว่าจากรายวิชา 
 ตามลำดับ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 

 หากทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเท่ากัน ใช้ลำดับที่ของการสมัครสอบเป็นการตัดสิน โดยผู้สมัครก่อนได้
ลำดับก่อน 

 4.10 วันประกาศผล และมอบตัว 
 ประกาศผลสอบ    วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
    www.bunyawat.ac.th 
 วันมอบตัว  วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง 
    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา 

5. เงินบำรุงการศึกษา  
 เพ่ือเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อเพ่ิมศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน 
 การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน  
บุญวาทย์วิทยาลัย ให้เก็บค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริม เพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแล
สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1,000 
2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 400 
3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 200 
4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,300 
5 เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 500 

รวมทั้งหมด (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 3,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 
3.1.4 ความสามารถพิเศษด้านดนตร ี(วงสตริง – ขับรอ้งเพลงไทย – เพลงสากล)  
 รับจำนวน 3 คน 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง 
  ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2  รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านเครื่องดนตรี ได้แก่ กีต้าร์ เบส กลอง คีย์บอร์ด ขับร้องเพลงไทย – สากล 
 1.3  ผู้สมัครต้องมีเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีระดับต่างๆ (ถ้ามี) 
   การทดสอบ 
   1.  ปฏิบัติเครื่องดนตรีที่เลือกโดยใช้เพลงตามความถนัด 1 เพลง เพลงที่คณะกรรมการกำหนดให้ 1 เพลง 
         (สำเนาโน้ตเพลงให้คณะกรรมการ 3 ชุดส่งในวันสอบ) 
   2.  อ่านโน้ตและเคาะจังหวะตามเพลงที่คณะกรรมการกำหนดให้ 
   3.  ขับร้องเพลงไทย – สากล ที่เตรียมมา 

  เงื่อนไข  ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อม และการเข้าร่วมกิจกรรมวงดนตรีสตริง –ขับร้องเพลงไทย  
   – เพลงสากล ของโรงเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 หมายเหตุ  นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษทุกคนให้สมัครประเภทนักเรียนในเขตบริการ หรือ 
    ประเภทนักเรียนนักเรียนทั่วไป (นอกเขตบริการ) ตามสิทธิของนักเรียนไว้ด้วย เพ่ือประโยชน์ 
    ของนักเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบผ่าน นักเรียนจะต้องสอบคัดเลือกภาควิชาการเพ่ือจัดห้องเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่าน นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปตามที่นักเรียน
       ได้สมัครไว้ 

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
 2.1  ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ จากระบบรับสมัครของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  เท่านั้น (จากเว็บไซต์ www.bunyawat.ac.th) 
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนเท่านั้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2.3 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่าฉบับจริง (กรณีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกให้
   นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัว มิฉะนั ้นจะถือว่า   
   สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
 2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน) 
 2.5 สำเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ สกุล ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง, 
เกียรติบัตร, ภาพถ่ายการแสดงดนตรี, พร้อมระบุประเภทดนตรีที่ต้องการสอบ และเครื่องดนตรีที่จะใช้สอบ 

3. ขั้นตอนการสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
www.bunyawat.ac.th  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาประกาศ คุณสมบัตินักเรียนแต่ละประเภท ให้ละเอียดรอบคอบ 
 3.2 อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ทุกฉบับ เข้าในระบบหลังกรอกข้อมูลลงระบบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสแกนหรือถ่ายรูป เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น   
 
 



๑๗ 

 
   หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งความจำนงขอแก้ไขภายในวันที่  
 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากผู้สมัครนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบ 
 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะ  
 เพิกถอนการสมัครและตัดสิทธิ์การสมัคร 
   กรณีที่ไม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์รูปภาพ . jpg หรือ .jpeg หรือกรณีที่มีปัญหา 
 ในการสมัคร ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิชาการ หรือห้อง ICT (ห้อง 931) อาคารมานิตธำรง  
 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-226-331 

4. กำหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว 
 4.1  วันรับสมัคร  วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.2  สถานที่รับสมัครและยื่นหลักฐาน เว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย www.bunyawat.ac.th  
   หัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566” 
 4.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 14 มีนาคม 2566 
 4.4  วันสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 15 มีนาคม 2566 
  - ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) และความสามารถพิเศษด้านดนตรี 
    ลงทะเบียนเพื่อสอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.00 น. ณ อาคารวิบุลพล 2 (อาคารศิลปะ) 
 4.5  ประกาศผลสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 16 มีนาคม 2566 
 4.6 วันรายงานตัว  วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสือป่า 
 4.7  วันสอบเพ่ือจัดห้องเรียน   วันที่ 25 มีนาคม 2566 
 4.8  สิ่งที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบจัดห้องเรียน 
  -  บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบที่พิมพ์มาจากระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
  -  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
       -  ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง ยางลบดินสอ ปากกาหมึก 
  สีน้ำเงินหรือสีดำ 
 4.9  วชิาที่สอบ (ภาควิชาการ) คณิตศาสตร์ (100 คะแนน) , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คะแนน) , 
  ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) , ภาษาไทย (100 คะแนน)  และ สังคมศึกษา (100 คะแนน)  
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  กรณี ผู้สอบแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาเรียงคะแนนที่มากกว่าจากรายวิชา 
  ตามลำดับ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 

  หากทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเท่ากัน ใช้ลำดับที่ของการสมัครสอบเป็นการตัดสิน โดยผู้สมัครก่อนได้ 
 ลำดับก่อน 

 4.10  วันประกาศผล และมอบตัว 
  ประกาศผลสอบ    วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
     www.bunyawat.ac.th 
  วันมอบตัว   วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง 
     โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา 
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5. เงินบำรุงการศึกษา  
 เพ่ือเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อเพ่ิมศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน 
 การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน  
บุญวาทย์วิทยาลัย ให้เก็บค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริม เพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแล
สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่
รายการที่ขอรับการสนับสนุน 

เป็นเงิน (บาท) 

1 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1,000 
2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 400 
3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 200 
4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,300 
5 เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 500 

รวมทั้งหมด (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 3,400 
 

 
3.2 ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา    จำนวน 17 คน 

3.2.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (กีฬากรีฑา)  รับจำนวน 4 คน 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง 
  ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2 ผู้สมัครต้องมีเกียรติบัตรรางวัลความสามารถพิเศษด้านกรีฑา ลำดับที่ 1, 2, 3 ระดับกลุ่มโรงเรียน  
  ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (ถ้ามี) 
 1.3 หลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนดในแต่ละประเภท   
  เงื่อนไข  ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาแต่ละด้านของ 
    โรงเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 หมายเหตุ  นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษทุกคนให้สมัครประเภทนักเรียนในเขตบริการ หรือ 
    ประเภทนักเรียนนักเรียนทั่วไป (นอกเขตบริการ) ตามสิทธิของนักเรียนไว้ด้วย เพ่ือประโยชน์ 
    ของนักเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบผ่าน นักเรียนจะต้องสอบคัดเลือกภาควิชาการเพ่ือจัดห้องเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่าน นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปตามที่นักเรียน
       ได้สมัครไว้ 

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
 2.1  ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ จากระบบรับสมัครของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  เท่านั้น (จากเว็บไซต์ www.bunyawat.ac.th) 
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนเท่านั้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
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 2.3 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่าฉบับจริง (กรณีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกให้
   นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัว มิฉะนั้นจะถือว่า     
   สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
 2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน) 
 2.5 เกียรติบัตรรางวัลความสามารถพิเศษด้านกรีฑา ลำดับที่ 1, 2, 3 ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอำเภอ  
  ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (ถ้ามี)  
 2.6 สำเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ สกุล ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

3. ขั้นตอนการสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
www.bunyawat.ac.th  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาประกาศ คุณสมบัตินักเรียนแต่ละประเภท ให้ละเอียดรอบคอบ 
 3.2 อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ทุกฉบับ เข้าในระบบหลังกรอกข้อมูลลงระบบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสแกนหรือถ่ายรูป เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น   

   หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งความจำนงขอแก้ไขภายในวันที่  
 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากผู้สมัครนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบ 
 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะ  
 เพิกถอนการสมัครและตัดสิทธิ์การสมัคร 
   กรณีที่ไม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์รูปภาพ . jpg หรือ .jpeg หรือกรณีที่มีปัญหา 
 ในการสมัคร ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิชาการ หรือห้อง ICT (ห้อง 931) อาคารมานิตธำรง  
 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-226-331 

4.  กำหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
 4.1  วันรับสมัคร  วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.2  สถานที่รับสมัครและยื่นหลักฐาน เว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย www.bunyawat.ac.th  
 หัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566” 
 4.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 14 มีนาคม 2566 
 4.4  วันสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 15 มีนาคม 2566 
  - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
  ลงทะเบียนเพ่ือสอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ฝึกกีฬากรมสามัญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 4.5  ประกาศผลสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 16 มีนาคม 2566 
 4.6 วันรายงานตัว  วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสือป่า 
 4.7  วันสอบเพ่ือจัดห้องเรียน   วันที่ 25 มีนาคม 2566 
 4.8   สิ่งที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบจัดห้องเรียน 
  -  บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบที่พิมพ์มาจากระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
  -  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
       -  ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง ยางลบดินสอ ปากกาหมึก 
   สีน้ำเงินหรือสีดำ 
 4.9  วชิาที่สอบ (ภาควิชาการ) คณิตศาสตร์ (100 คะแนน) , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คะแนน) , 
  ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) , ภาษาไทย (100 คะแนน)  และ สังคมศึกษา (100 คะแนน)  
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
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  กรณี ผู้สอบแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาเรียงคะแนนที่มากกว่าจากรายวิชา 
 ตามลำดับ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 

 หากทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเท่ากัน ใช้ลำดับที่ของการสมัครสอบเป็นการตัดสิน โดยผู้สมัครก่อนได้
ลำดับก่อน 

 4.10  วันประกาศผล และมอบตัว 
 ประกาศผลสอบ    วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
    www.bunyawat.ac.th 
 วันมอบตัว  วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง 
    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา 

5. เงินบำรุงการศึกษา  
 เพ่ือเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อเพ่ิมศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน 
 การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน  
บุญวาทย์วิทยาลัย ให้เก็บค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริม เพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแล
สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ รายการที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1,000 
2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 400 
3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 200 
4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,300 
5 เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 500 

รวมทั้งหมด (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 3,400 
 
3.2.2 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (กีฬาวอลเลย์บอล)  รับจำนวน 3 คน 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง 
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2 ผู้สมัครต้องมีเกียรติบัตรรางวัลความสามารถพิเศษด้านกีฬาวอลเลย์บอล ลำดับที่ 1, 2, 3 ระดับ 
กลุ่มโรงเรียน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (ถ้ามี) 
 1.3 หลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนดในแต่ละประเภท   
   เงื่อนไข  ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาแต่ละด้านของ 
      โรงเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
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 หมายเหตุ  นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษทุกคนให้สมัครประเภทนักเรียนในเขตบริการ หรือ 
    ประเภทนักเรียนนักเรียนทั่วไป (นอกเขตบริการ) ตามสิทธิของนักเรียนไว้ด้วย เพ่ือประโยชน์ 
    ของนักเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบผ่าน นักเรียนจะต้องสอบคัดเลือกภาควิชาการเพ่ือจัดห้องเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่าน นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปตามที่นักเรียน
       ได้สมัครไว้ 

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
 2.1  ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ จากระบบรับสมัครของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  เท่านั้น (จากเว็บไซต์ www.bunyawat.ac.th) 
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนเท่านั้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2.3 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่าฉบับจริง (กรณีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกให้
   นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัว มิฉะนั ้นจะถือว่า   
   สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
 2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน) 
 2.5 เกียรติบัตรรางวัลความสามารถพิเศษด้านกีฬาวอลเลย์บอล ลำดับที่ 1, 2, 3 ระดับกลุ่มโรงเรียน  
   ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (ถ้ามี)  
 2.6 สำเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ สกุล ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

3. ขั้นตอนการสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
www.bunyawat.ac.th  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาประกาศ คุณสมบัตินักเรียนแต่ละประเภท ให้ละเอียดรอบคอบ 
 3.2 อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ทุกฉบับ เข้าในระบบหลังกรอกข้อมูลลงระบบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสแกนหรือถ่ายรูป เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น   

   หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งความจำนงขอแก้ไขภายในวันที่  
 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากผู้สมัครนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบ 
 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะ  
 เพิกถอนการสมัครและตัดสิทธิ์การสมัคร 
   กรณีที่ไม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์รูปภาพ . jpg หรือ .jpeg หรือกรณีที่มีปัญหา 
 ในการสมัคร ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิชาการ หรือห้อง ICT (ห้อง 931) อาคารมานิตธำรง  
 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-226-331 

4. กำหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
 4.1  วันรับสมัคร  วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.2  สถานที่รับสมัครและยื่นหลักฐาน เว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย www.bunyawat.ac.th  
 หัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566” 
 4.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 14 มีนาคม 2566 
 4.4  วันสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 15 มีนาคม 2566 
  - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
  ลงทะเบียนเพ่ือสอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ฝึกกีฬากรมสามัญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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 4.5  ประกาศผลสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 16 มีนาคม 2566 
 4.6  วันรายงานตัว  วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสือป่า 
 4.7  วันสอบเพ่ือจัดห้องเรียน   วันที่ 25 มีนาคม 2566 
 4.8   สิ่งที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบจัดห้องเรียน 
  -  บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบที่พิมพ์มาจากระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
  -  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
       -  ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง ยางลบดินสอ ปากกาหมึก 
   สีน้ำเงินหรือสีดำ 
 4.9  วชิาที่สอบ (ภาควิชาการ) คณิตศาสตร์ (100 คะแนน) , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คะแนน) , 
  ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) , ภาษาไทย (100 คะแนน)  และ สังคมศึกษา (100 คะแนน)  
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  กรณี ผู้สอบแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาเรียงคะแนนที่มากกว่าจากรายวิชา 
 ตามลำดับ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 

  หากทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเท่ากัน ใช้ลำดับที่ของการสมัครสอบเป็นการตัดสิน โดยผู้สมัครก่อน
ได้ลำดับก่อน 

 4.10  วันประกาศผล และมอบตัว 
 ประกาศผลสอบ    วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
    www.bunyawat.ac.th 
 วันมอบตัว  วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง 
    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา 

5. เงินบำรุงการศึกษา  
 เพ่ือเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อเพ่ิมศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน 
 การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
บุญวาทย์วิทยาลัย ให้เก็บค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริม เพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแล
สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1,000 
2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 400 
3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 200 
4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,300 
5 เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 500 

รวมทั้งหมด (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 3,400 
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3.2.3 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (กีฬาว่ายน้ำ)   รับจำนวน 1 คน 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง 
  ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2 ผู้สมัครต้องมีเกียรติบัตรรางวัลความสามารถพิเศษด้านกีฬาว่ายน้ำ ลำดับที่ 1, 2, 3 ระดับกลุ่มโรงเรียน  
  ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (ถ้ามี) 
 1.3 หลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนดในแต่ละประเภท   
  เงื่อนไข  ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาแต่ละด้านของ 
    โรงเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 หมายเหตุ  นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษทุกคนให้สมัครประเภทนักเรียนในเขตบริการ หรือ 
    ประเภทนักเรียนนักเรียนทั่วไป (นอกเขตบริการ) ตามสิทธิของนักเรียนไว้ด้วย เพ่ือประโยชน์ 
    ของนักเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบผ่าน นักเรียนจะต้องสอบคัดเลือกภาควิชาการเพ่ือจัดห้องเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่าน นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปตามที่นักเรียน
       ได้สมัครไว้ 

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
 2.1  ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ จากระบบรับสมัครของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  เท่านั้น (จากเว็บไซต์ www.bunyawat.ac.th) 
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนเท่านั้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2.3 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่าฉบับจริง (กรณีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกให้
   นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัว มิฉะนั้นจะถือว่า    
   สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
 2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน) 
 2.5 เกียรติบัตรรางวัลความสามารถพิเศษด้านกีฬาว่ายน้ำ ลำดับที่ 1, 2, 3 ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอำเภอ  
   ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (ถ้ามี)  
 2.6 สำเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ สกุล ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

3. ขั้นตอนการสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
www.bunyawat.ac.th  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาประกาศ คุณสมบัตินักเรียนแต่ละประเภท ให้ละเอียดรอบคอบ 
 3.2 อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ทุกฉบับ เข้าในระบบหลังกรอกข้อมูลลงระบบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสแกนหรือถ่ายรูป เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น   

   หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งความจำนงขอแก้ไขภายในวันที่  
 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากผู้สมัครนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบ 
 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะ 
 เพิกถอนการสมัครและตัดสิทธิ์การสมัคร 
   กรณีที่ไม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์รูปภาพ . jpg หรือ .jpeg หรือกรณีที่มีปัญหา 
 ในการสมัคร ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิชาการ หรือห้อง ICT (ห้อง 931) อาคารมานิตธำรง  
 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-226-331 
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4. กำหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
 4.1  วันรับสมัคร  วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.2  สถานที่รับสมัครและยื่นหลักฐาน เว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย www.bunyawat.ac.th  
 หัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566” 
 4.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 14 มีนาคม 2566 
 4.4  วันสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 15 มีนาคม 2566 
  - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
  ลงทะเบียนเพ่ือสอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ฝึกกีฬากรมสามัญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 4.5  ประกาศผลสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 16 มีนาคม 2566 
 4.6  วันรายงานตัว  วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสือป่า 
 4.7  วันสอบเพ่ือจัดห้องเรียน   วันที่ 25 มีนาคม 2566 
 4.8   สิ่งที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบจัดห้องเรียน 
  -  บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบที่พิมพ์มาจากระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
  -  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
       -  ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง ยางลบดินสอ ปากกาหมึก 
   สีน้ำเงินหรือสีดำ 
 4.9  วชิาที่สอบ (ภาควิชาการ) คณิตศาสตร์ (100 คะแนน) , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คะแนน) , 
  ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) , ภาษาไทย (100 คะแนน)  และ สังคมศึกษา (100 คะแนน)  
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  กรณี ผู้สอบแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาเรียงคะแนนที่มากกว่าจากรายวิชา 
 ตามลำดับ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 

  หากทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเท่ากัน ใช้ลำดับที่ของการสมัครสอบเป็นการตัดสิน โดยผู้สมัครก่อน
ได้ลำดับก่อน 

 4.10  วันประกาศผล และมอบตัว 
 ประกาศผลสอบ    วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
    www.bunyawat.ac.th 
 วันมอบตัว  วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง 
    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา 

5. เงินบำรุงการศึกษา  
 เพ่ือเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อเพ่ิมศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน 
 การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน  
บุญวาทย์วิทยาลัย ให้เก็บค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริม เพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแล
สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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ที ่ รายการที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1,000 
2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 400 
3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 200 
4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,300 
5 เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 500 

รวมทั้งหมด (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 3,400 
 

3.2.4 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ฟุตบอล)  รับจำนวน 5 คน 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง 
  ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2 ผู้สมัครต้องมีเกียรติบัตรรางวัลความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล ลำดับที่ 1, 2, 3 ระดับกลุ่มโรงเรียน  
  ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (ถ้ามี) 
 1.3 หลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนดในแต่ละประเภท   
   เงื่อนไข  ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาแต่ละด้านของ 
    โรงเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 หมายเหตุ  นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษทุกคนให้สมัครประเภทนักเรียนในเขตบริการ หรือ 
    ประเภทนักเรียนนักเรียนทั่วไป (นอกเขตบริการ) ตามสิทธิของนักเรียนไว้ด้วย เพ่ือประโยชน์ 
    ของนักเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบผ่าน นักเรียนจะต้องสอบคัดเลือกภาควิชาการเพ่ือจัดห้องเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่าน นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปตามที่นักเรียน
       ได้สมัครไว้ 

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
 2.1  ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ จากระบบรับสมัครของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  เท่านั้น (จากเว็บไซต์ www.bunyawat.ac.th) 
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนเท่านั้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2.3 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่าฉบับจริง (กรณีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกให้
   นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัว มิฉะนั ้นจะถือว่า   
   สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
 2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน) 
 2.5 เกียรติบัตรรางวัลความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล ลำดับที่ 1, 2, 3 ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอำเภอ  
   ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (ถ้ามี)  
 2.6 สำเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ สกุล ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
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3. ขั้นตอนการสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
www.bunyawat.ac.th  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาประกาศ คุณสมบัตินักเรียนแต่ละประเภท ให้ละเอียดรอบคอบ 
 3.2 อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ทุกฉบับ เข้าในระบบหลังกรอกข้อมูลลงระบบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสแกนหรือถ่ายรูป เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น   

   หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งความจำนงขอแก้ไขภายในวันที่  
 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากผู้สมัครนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบ 
 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะ  
 เพิกถอนการสมัครและตัดสิทธิ์การสมัคร 
   กรณีที่ไม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์รูปภาพ . jpg หรือ .jpeg หรือกรณีที่มีปัญหา 
 ในการสมัคร ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิชาการ หรือห้อง ICT (ห้อง 931) อาคารมานิตธำรง  
 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-226-331 

4.  กำหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
 4.1  วันรับสมัคร  วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.2  สถานที่รับสมัครและยื่นหลักฐาน เว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย www.bunyawat.ac.th  
 หัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566” 
 4.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 14 มีนาคม 2566 
 4.4  วันสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 15 มีนาคม 2566 
  - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
  ลงทะเบียนเพ่ือสอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ฝึกกีฬากรมสามัญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 4.5  ประกาศผลสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 16 มีนาคม 2566 
 4.6  วันรายงานตัว  วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสือป่า 
 4.7  วันสอบเพ่ือจัดห้องเรียน   วันที่ 25 มีนาคม 2566 
 4.8   สิ่งที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบจัดห้องเรียน 
  -  บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบที่พิมพ์มาจากระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
  -  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
       -  ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง ยางลบดินสอ ปากกาหมึก 
   สีน้ำเงินหรือสีดำ 
 4.9  วชิาที่สอบ (ภาควิชาการ) คณิตศาสตร์ (100 คะแนน) , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คะแนน) , 
  ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) , ภาษาไทย (100 คะแนน)  และ สังคมศึกษา (100 คะแนน)  
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  กรณี ผู้สอบแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาเรียงคะแนนที่มากกว่าจากรายวิชา 
 ตามลำดับ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 
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  หากทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเท่ากัน ใช้ลำดับที่ของการสมัครสอบเป็นการตัดสิน โดยผู้สมัครก่อน
ได้ลำดับก่อน 

 4.10  วันประกาศผล รายงานตัว  และมอบตัว 
 ประกาศผลสอบ    วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
    www.bunyawat.ac.th 
 วันมอบตัว  วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง 
    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา 

5. เงินบำรุงการศึกษา  
 เพ่ือเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อเพ่ิมศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน 
 การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
บุญวาทย์วิทยาลัย ให้เก็บค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริม เพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแล
สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1,000 
2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 400 
3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 200 
4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,300 
5 เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 500 

รวมทั้งหมด (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 3,400 
 

3.2.5 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (เปตอง)   รับจำนวน 2 คน 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง 
  ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2 ผู้สมัครต้องมีเกียรติบัตรรางวัลความสามารถพิเศษด้านกีฬาเปตอง ลำดับที่ 1, 2, 3 ระดับกลุ่มโรงเรียน  
  ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (ถ้ามี) 
 1.3 หลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนดในแต่ละประเภท   
   เงื่อนไข  ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาแต่ละด้านของ 
    โรงเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 หมายเหตุ  นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษทุกคนให้สมัครประเภทนักเรียนในเขตบริการ หรือ 
    ประเภทนักเรียนนักเรียนทั่วไป (นอกเขตบริการ) ตามสิทธิของนักเรียนไว้ด้วย เพ่ือประโยชน์ 
    ของนักเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบผ่าน นักเรียนจะต้องสอบคัดเลือกภาควิชาการเพ่ือจัดห้องเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่าน นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปตามที่นักเรียน
       ได้สมัครไว้ 
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2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
 2.1  ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ จากระบบรับสมัครของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  เท่านั้น (จากเว็บไซต์ www.bunyawat.ac.th) 
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนเท่านั้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2.3 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่าฉบับจริง (กรณีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกให้
   นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัว มิฉะนั ้นจะถือว่า   
   สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
 2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน) 
 2.5 เกียรติบัตรรางวัลความสามารถพิเศษด้านกีฬาเปตอง ลำดับที่ 1, 2, 3 ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอำเภอ  
   ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (ถ้ามี)  
 2.6 สำเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ สกุล ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

3. ขั้นตอนการสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
www.bunyawat.ac.th  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาประกาศ คุณสมบัตินักเรียนแต่ละประเภท ให้ละเอียดรอบคอบ 
 3.2 อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ทุกฉบับ เข้าในระบบหลังกรอกข้อมูลลงระบบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสแกนหรือถ่ายรูป เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น   

   หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งความจำนงขอแก้ไขภายในวันที่  
 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากผู้สมัครนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบ 
 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะ  
 เพิกถอนการสมัครและตัดสิทธิ์การสมัคร 
   กรณีที่ไม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์รูปภาพ . jpg หรือ .jpeg หรือกรณีที่มีปัญหา 
 ในการสมัคร ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิชาการ หรือห้อง ICT (ห้อง 931) อาคารมานิตธำรง  
 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-226-331 

4. กำหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
 4.1  วันรับสมัคร  วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.2  สถานที่รับสมัครและยื่นหลักฐาน เว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย www.bunyawat.ac.th  
 หัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566” 
 4.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 14 มีนาคม 2566 
 4.4  วันสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 15 มีนาคม 2566 
  - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
  ลงทะเบียนเพ่ือสอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ฝึกกีฬากรมสามัญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 4.5  ประกาศผลสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 16 มีนาคม 2566 
 4.6  วันรายงานตัว  วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสือป่า 
 4.7  วันสอบเพ่ือจัดห้องเรียน   วันที่ 25 มีนาคม 2566 
 4.8   สิ่งที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบจัดห้องเรียน 
  -  บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบที่พิมพ์มาจากระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
  -  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
       -  ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง ยางลบดินสอ ปากกาหมึก 
   สีน้ำเงินหรือสีดำ 
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 4.9  วชิาที่สอบ (ภาควิชาการ) คณิตศาสตร์ (100 คะแนน) , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คะแนน) , 
  ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) , ภาษาไทย (100 คะแนน)  และ สังคมศึกษา (100 คะแนน)  
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  กรณี ผู้สอบแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาเรียงคะแนนที่มากกว่าจากรายวิชา 
 ตามลำดับ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 

  หากทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเท่ากัน ใช้ลำดับที่ของการสมัครสอบเป็นการตัดสิน โดยผู้สมัครก่อน
ได้ลำดับก่อน 

 4.10  วันประกาศผล และมอบตัว 
 ประกาศผลสอบ    วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
    www.bunyawat.ac.th 
 วันมอบตัว  วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง 
    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา 

5. เงินบำรุงการศึกษา  
 เพ่ือเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อเพ่ิมศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน 
 การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
บุญวาทย์วิทยาลัย ให้เก็บค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริม เพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแล
สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ รายการที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1,000 
2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 400 
3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 200 
4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,300 
5 เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 500 

รวมทั้งหมด (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 3,400 
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3.2.6 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (กีฬาฟุตซอล)  รับจำนวน 3 คน 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง 
  ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2 ผู้สมัครต้องมีเกียรติบัตรรางวัลความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตซอล ลำดับที่ 1, 2, 3 ระดับกลุ่มโรงเรียน  
  ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (ถ้ามี) 
 1.3 หลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนดในแต่ละประเภท   
  เงื่อนไข  ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาแต่ละด้านของ 
    โรงเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 หมายเหตุ  นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษทุกคนให้สมัครประเภทนักเรียนในเขตบริการ หรือ 
    ประเภทนักเรียนนักเรียนทั่วไป (นอกเขตบริการ) ตามสิทธิของนักเรียนไว้ด้วย เพ่ือประโยชน์ 
    ของนักเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบผ่าน นักเรียนจะต้องสอบคัดเลือกภาควิชาการเพ่ือจัดห้องเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่าน นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปตามที่นักเรียน
       ได้สมัครไว้ 

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
 2.1  ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ จากระบบรับสมัครของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  เท่านั้น (จากเว็บไซต์ www.bunyawat.ac.th) 
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนเท่านั้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2.3 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่าฉบับจริง (กรณีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกให้
   นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัว มิฉะนั ้นจะถือว่า   
   สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
 2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน) 
 2.5 เกียรติบัตรรางวัลความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตซอล ลำดับที่ 1, 2, 3 ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอำเภอ  
   ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (ถ้ามี)  
 2.6 สำเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ สกุล ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

3. ขั้นตอนการสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
www.bunyawat.ac.th  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาประกาศ คุณสมบัตินักเรียนแต่ละประเภท ให้ละเอียดรอบคอบ 
 3.2 อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ทุกฉบับ เข้าในระบบหลังกรอกข้อมูลลงระบบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสแกนหรือถ่ายรูป เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น   

   หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งความจำนงขอแก้ไขภายในวันที่  
 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากผู้สมัครนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบ 
 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะ  
 เพิกถอนการสมัครและตัดสิทธิ์การสมัคร 
   กรณีที่ไม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์รูปภาพ . jpg หรือ .jpeg หรือกรณีที่มีปัญหา 
 ในการสมัคร ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิชาการ หรือห้อง ICT (ห้อง 931) อาคารมานิตธำรง  
 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-226-331 
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4.  กำหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
 4.1  วันรับสมัคร  วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.2  สถานที่รับสมัครและยื่นหลักฐาน เว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย www.bunyawat.ac.th  
 หัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566” 
 4.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 14 มีนาคม 2566 
 4.4  วันสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 15 มีนาคม 2566 
  - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
  ลงทะเบียนเพ่ือสอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ฝึกกีฬากรมสามัญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 4.5  ประกาศผลสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 16 มีนาคม 2566 
 4.6  วันรายงานตัว  วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสือป่า 
 4.7  วันสอบเพ่ือจัดห้องเรียน   วันที่ 25 มีนาคม 2566 
 4.8   สิ่งที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบจัดห้องเรียน 
  -  บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบที่พิมพ์มาจากระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
  -  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
       -  ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง ยางลบดินสอ ปากกาหมึก 
   สีน้ำเงินหรือสีดำ 
 4.9  วชิาที่สอบ (ภาควิชาการ) คณิตศาสตร์ (100 คะแนน) , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คะแนน) , 
  ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) , ภาษาไทย (100 คะแนน)  และ สังคมศึกษา (100 คะแนน)  
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  กรณี ผู้สอบแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาเรียงคะแนนที่มากกว่าจากรายวิชา 
 ตามลำดับ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 

  หากทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเท่ากัน ใช้ลำดับที่ของการสมัครสอบเป็นการตัดสิน โดยผู้สมัครก่อน
ได้ลำดับก่อน 

 4.10  วันประกาศผล และมอบตัว 
 ประกาศผลสอบ    วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
    www.bunyawat.ac.th 
 วันมอบตัว  วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง 
    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา 

5. เงินบำรุงการศึกษา  
 เพ่ือเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อเพ่ิมศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน 
 การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
บุญวาทย์วิทยาลัย ให้เก็บค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริม เพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแล
สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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ที ่ รายการที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1,000 
2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 400 
3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 200 
4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,300 
5 เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 500 

รวมทั้งหมด (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 3,400 
 
3.3 ความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์    จำนวน 3 คน 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ 
  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
  1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาเทคโนโลยีฯ (วิทยาการคำนวณ ฯลฯ)  
  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.00   
 1.3  ผู้สมัครต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      
  1.4  ผู้สมัครต้องมีเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขันฯ  ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือ หุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยี 
 1.5  ระบุโปรแกรมหรือกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ที่ตนเองถนัด สามารถนำมาใช้สอบได้ เช่น 
   -  การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
   -  การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น 
   -  การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
   -  การใช้โปรแกรมนำเสนอ 
   -  การสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor 
   -  หุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน 
   -  หุ่นยนต์ระดับกลาง 
   -  หุ่นยนต์ระดับสูง 
   -  หุ่นยนต์ผสม 
   -  อ่ืนๆ 
 1.6  จัดเตรียมอุปกรณ์และ/หรือโปรแกรมต่างๆ ที่ตนเองถนัด เพ่ือใช้ทดสอบ บันทึกลงใน CD ROM นำมา 
  ในวันทดสอบ วันที่ 15 มีนาคม 2566 
 1.7  มีความสามารถ ในการออกแบบและ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือ สื่อ และตรวจหา 
  ข้อผิดพลาดและแก้ไขได้ ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 4  
  เทคโนโลยี มาตรฐาน ว 4.2 ชั้น ป.1 - ป.6 
  การทดสอบ 
  1. สอบปฏิบัติ กิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ตนเองถนัด โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง  
   ระบบปฏิบัติการ Windows ของห้องเรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียน หรืออุปกรณ์ หรือโปรแกรมต่างๆ ที่ 
   ผู้สมัครจัดเตรียมมาทดสอบ 
           2. ทดสอบความสามารถในการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ตนเองถนัด  
   ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 4 เทคโนโลยี มาตรฐาน ว 4.2  
   ชั้น ป.1 - ป.6 
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 เงื่อนไข  ผู้ปกครองต้องให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อม และการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี  
  คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 หมายเหตุ  นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษทุกคนให้สมัครประเภทนักเรียนในเขตบริการ หรือ 
    ประเภทนักเรียนนักเรียนทั่วไป (นอกเขตบริการ) ตามสิทธิของนักเรียนไว้ด้วย เพ่ือประโยชน์ 
    ของนักเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบผ่าน นักเรียนจะต้องสอบคัดเลือกภาควิชาการเพ่ือจัดห้องเรียน 
     - กรณีท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่าน นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปตามที่นักเรียน
       ได้สมัครไว้ 

  เกณฑ์ ในการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยี 
ที ่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 

 1 แฟ้มสะสมผลงาน 25 หลักฐาน ประวัตินักเรียน ผลการเรียน 
ภาพถ่ายผลงานนักเรียนที่มีตัวผู้แข่งขันอยู่
ด้วย ภาพผลงานนักเรียนหรือชิ้นงานจริง 

 2 พิจารณาจากเกียรติบัตร ประวัติการแข่งขัน 
ในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับ
นานาชาติ 

10 เกียรติบัตร เหรียญรางวัล  เอกสารหนังสือ
รับรอง จากโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ได้รับ 

 3 ความสามารถ ทางด้านเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ ที่ตนเองถนัด ทักษะใดทักษะ
หนึ่ง (ให้นักเรียนระบุทักษะลงในใบสมัคร
ตามความสามารถของนักเรียน) เช่น 
-  การสร้างการต์ูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
-  การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น 
-  การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
-  การใช้โปรแกรมนำเสนอ 
-  การสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor 
-  หุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน 
-  หุ่นยนต์ระดับกลาง 
-  หุ่นยนต์ระดับสูง 
-  หุ่นยนต์ผสม 
-  อ่ืนๆ(ระบุ)................................................ 
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 4 สัมภาษณ์ 15 บุคลิกภาพ ความเหมาะสมในการเป็น
นักเรียน เช่น เรียบร้อย มีมารยาท มุ่งมั่นที่จะ
ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ 
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๓๔ 

 
2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
 2.1  ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ จากระบบรับสมัครของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  เท่านั้น (จากเว็บไซต์ www.bunyawat.ac.th) 
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนเท่านั้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2.3 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่าฉบับจริง (กรณีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกให้
   นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัว มิฉะนั้นจะถือว่า    
   สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
 2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน) 
 2.5 เกียรติบัตรรางวัลความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1, 2, 3  
   ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอำเภอ ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ระดับ
   นานาชาติ (ถ้ามี)  
 2.6 สำเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ สกุล ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

3. ขั้นตอนการสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
www.bunyawat.ac.th  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาประกาศ คุณสมบัตินักเรียนแต่ละประเภท ให้ละเอียดรอบคอบ 
 3.2 อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ทุกฉบับ เข้าในระบบหลังกรอกข้อมูลลงระบบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสแกนหรือถ่ายรูป เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น   

   หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งความจำนงขอแก้ไขภายในวันที่  
 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากผู้สมัครนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบ 
 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะ  
 เพิกถอนการสมัครและตัดสิทธิ์การสมัคร 
   กรณีที่ไม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์รูปภาพ . jpg หรือ .jpeg หรือกรณีที่มีปัญหา 
 ในการสมัคร ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิชาการ หรือห้อง ICT (ห้อง 931) อาคารมานิตธำรง  
 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-226-331 

4. กำหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
 4.1  วันรับสมัคร  วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.2  สถานที่รับสมัครและยื่นหลักฐาน เว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย www.bunyawat.ac.th  
 หัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566” 
 4.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 14 มีนาคม 2566 
 4.4  วันสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 15 มีนาคม 2566 
   - ความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
    ลงทะเบียนเพ่ือสอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.00 น. ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 (945) 
 4.5  ประกาศผลสอบ (ภาคปฏิบัติ)   วันที่ 16 มีนาคม 2566 
 4.6  วันรายงานตัว  วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสือป่า 
 4.7  วันสอบเพ่ือจัดห้องเรียน   วันที่ 25 มีนาคม 2566 
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 4.8   สิ่งที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบจัดห้องเรียน 
  -  บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบที่พิมพ์มาจากระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
  -  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
       -  ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง ยางลบดินสอ ปากกาหมึก 
   สีน้ำเงินหรือสีดำ 
 4.9  วชิาที่สอบ (ภาควิชาการ) คณิตศาสตร์ (100 คะแนน) , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คะแนน) , 
  ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) , ภาษาไทย (100 คะแนน)  และ สังคมศึกษา (100 คะแนน)  
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  กรณี ผู้สอบแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาเรียงคะแนนที่มากกว่าจากรายวิชา 
 ตามลำดับ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 

  หากทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเท่ากัน ใช้ลำดับที่ของการสมัครสอบเป็นการตัดสิน โดยผู้สมัครก่อน
ได้ลำดับก่อน 

 4.10  วันประกาศผล และมอบตัว 
  ประกาศผลสอบ    วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
     www.bunyawat.ac.th 
  วันมอบตัว   วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง 
     โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา 

5. เงินบำรุงการศึกษา  
 เพ่ือเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อเพ่ิมศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน 
 การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน  
บุญวาทย์วิทยาลัย ให้เก็บค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเสริม เพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของนักเรียน การดูแล
สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่ รายการที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1,000 
2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 400 
3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 200 
4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,300 
5 เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 500 

รวมทั้งหมด (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 3,400 
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4. ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง 
  ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลง 
  ร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
 1.3 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
 1.4 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
 1.5 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเท่านั้น 
 -  บุตรข้าราชการครู หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผู้สืบสันดานของข้าราชการครู  

  ครูที่มาช่วยราชการ ไม่รวมข้าราชการครูที่ไปช่วยราชการ ที่โรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น 
 -  ลูกจ้างประจำ หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผู้สืบสันดานของลูกจ้างประจำ 
 -  บุตรของบุคลากรของโรงเรยีน หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผูส้ืบสันดานของครูอัตราจ้าง 
  หรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำสัญญาจ้างกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
  นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
 2.1  ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ จากระบบรับสมัครของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  เท่านั้น (จากเว็บไซต์ www.bunyawat.ac.th) 
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนเท่านั้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2.3 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ใน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่าฉบับจริง (กรณีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกให้
   นำหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงมาแสดงในวันมอบตัว มิฉะนั้นจะถือว่า      
   สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
 2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน) 
 2.5 สำเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ สกุล ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2.6  เอกสารรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ข้อ 1.2 – 1.5 (ข้อใดข้อหนึ่ง)  
  จากหน่วยงานราชการ 

3. ขั้นตอนการสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
www.bunyawat.ac.th  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาประกาศ คุณสมบัตินักเรียนแต่ละประเภท ให้ละเอียดรอบคอบ 
 3.2 อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ทุกฉบับ เข้าในระบบหลังกรอกข้อมูลลงระบบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสแกนหรือถ่ายรูป เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น   

   หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งความจำนงขอแก้ไขภายในวันที่  
 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากผู้สมัครนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบ 
 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะ 
 เพิกถอนการสมัครและตัดสิทธิ์การสมัคร 
   กรณีที่ไม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์รูปภาพ . jpg หรือ .jpeg หรือกรณีที่มีปัญหา 
 ในการสมัคร ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิชาการ หรือห้อง ICT (ห้อง 931) อาคารมานิตธำรง  
 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-226-331 



๓๗ 

 
4.  กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
 4.1  วันที่รับสมัคร  วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.2  สถานที่รับสมัครและยื่นหลักฐาน เว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย www.bunyawat.ac.th  
   หัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566” 
 4.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ   วันที่ 20 มีนาคม 2566 
 4.4   วันที่สอบคัดเลือก  วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 4.5   สิ่งที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบคัดเลือก 
  -  บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบที่พิมพ์มาจากระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
  -  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
       -  ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง ยางลบดินสอ ปากกาหมึก 
  สีน้ำเงินหรือสีดำ 
 4.6  วชิาที่สอบ คณิตศาสตร์ (100 คะแนน) , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คะแนน)  
  ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) ,ภาษาไทย (100 คะแนน)  และ สังคมศึกษา (100 คะแนน)     
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)                 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
   กรณ ีผู้สอบแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาเรียงคะแนนที่มากกว่าจากรายวิชา 
 ตามลำดับ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ภาษาไทย 
   - สังคมศึกษา 

  หากทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเท่ากัน ใช้ลำดับที่ของการสมัครสอบเป็นการตัดสิน โดยผู้สมัครก่อนได้
ลำดับก่อน 

 4.7  วันประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
   ประกาศผลสอบ   วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
    www.bunyawat.ac.th 
   วันรายงานตัว  วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
    www.bunyawat.ac.th 
   วันมอบตัว  วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง  
    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา 

5. เกณฑ์การพิจารณา 
 5.1 ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 1.3 โรงเรียนจะพิจารณานักเรียน 
ที่เป็นเด็กยากไร้ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กพิการ (สามารถเรียนรวมได้) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 
2546 หมวด ๓ มาตรา ๓๒ 
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