ประกาศโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
เรื่อง ประกาศกาหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ยื่นความประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564
………………………………………………………………
อ้างถึง ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาให้โรงเรียนดาเนินการรับ
ยื่นความประสงค์เข้าเรียนที่โรงเรียนที่มีนักเรียนยัง ไม่เต็มแผนการรับนักเรียนหรือยื่นความประสงค์ที่กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา กรณีนักเรียนที่ ยังไม่มีที่เรียน
ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2564 นั้น โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ได้ดาเนินการรับยื่นความประสงค์
ตามวันที่กาหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยื่นความประสงค์เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน
บุญเหลือวิทยานุสรณ์ จานวน 49 คน ทั้งนี้เนื่องจากแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้เพิ่ม
อีกจานวน 2 คน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จึง กาหนดวันในการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ยื่นความประสงค์
เพื่อ เข้า ศึกษาต่อ ชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 1 โดยมี กาหนดการสอบคั ดเลือ กและรายชื่อ ผู้มี สิทธิ์ สอบแนบท้า ย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564
(นายไกรศร ทองมูลชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

กาหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(รอบยืน่ ความประสงค์ วันที่ 25- 27 พ.ค. 2564)
กาหนดการ
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
หมายเหตุ
6 มิถุนายน 2564
สอบคัดเลือก
โรงอาหารฯ
เวลา 08.00 – 12.00 น.
ภายใน
เว็บไซต์โรงเรียน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ 6 มิถุนายน 2564 www.bunlua.ac.th
- หากนักเรียนไม่มารายงาน
ตัวและมอบตัว จะถือว่า
7 มิถุนายน 2564
รายงานตัวและมอบตัว
ห้องสานักงานวิชาการ “สละสิทธิ์”
เวลา 08.00 – 12.00 น.
- ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว
นักเรียน จานวน 2,720 บาท
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(รอบยื่นความประสงค์ วันที่ 25- 27 พ.ค. 2564)
ระดับชั้น

ม.1

วันที่สอบ
วันอาทิตย์ที่
6 มิถุนายน
2564

เวลา
08.20 – 09.20 น.
09.20 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.

วิชาที่สอบ เวลาที่ใช้สอบ
คณิตศาสตร์
60 นาที
วิทยาศาสตร์
40 นาที
ภาษาไทย
30 นาที
พัก 10 นาที
10.40 – 11.10 น. สังคมศึกษาฯ
30 นาที
11.10 – 11.40 น. ภาษาอังกฤษ
30 นาที

หมายเหตุ
ประกาศผลสอบ
ภายใน
วันที่ 6 มิถุนายน 2564
ทางเว็บไซต์โรงเรียน
www.bunlua.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(รอบยืน่ ความประสงค์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
1. เด็กชายธนาวุฒิ นิลพันธ์
2. เด็กชายพุทธิพงศ์ บางทราย
3. เด็กชายดนุพัฒน์ ทองลา
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวระบัตร
5. เด็กหญิงศุภานันท์ ศรีบุญเรือง
6. เด็กหญิงธรรมสรณ์ โสมา
7. เด็กหญิงปาริฉัตร พูพลกรัง
8. เด็กหญิงจิรภิญญา เชื่อมจอหอ
9. เด็กหญิงมนทิราลัย คาด้วง
10. เด็กหญิงอนัญญา ทองรส
11. เด็กหญิงณภัทรลภา เริงสนาม
12. เด็กหญิงสุชาฏา ทนคง
13. เด็กหญิงวิลาวัลย์ มาตรทะเล
14. เด็กชายเกียรติพงษ์ ชานาญเพียร
15. เด็กหญิงปัญญาพร จินากูล
16. เด็กหญิงธนพร ชัยรัตน์
17. เด็กชายกันตชาติ สะท้านธรนิล
18. เด็กหญิงอภิชญา มุขโต
19. เด็กหญิงวิชญาดา บัวจรูญ
20. เด็กหญิงอรวี แดงสง่า
21. เด็กหญิงสุนันทา ศรีสุภา
22. เด็กหญิงณิชาภัทร ขวดพุดซา
23. เด็กหญิงชนัญชิตา ชาญจิ้งหรีด
24. เด็กชายธราเทพ ภูเดช
25. เด็กหญิงณิชารีย์ อุทัยกร
26. เด็กหญิงจิรภิญญา ดารงไทย
27. เด็กหญิงจีรณา ไผ่นุ้ย
28. เด็กหญิงวิไลรักษ์ แตกโพธิ์
29. เด็กหญิงธนภรณ์ แกกสันเทียะ
30. เด็กหญิงธิดารัตน์ มาเทศ
31. เด็กหญิงศิริธาดา อินทสิทธิ์
32. เด็กหญิงขวัญรัตน์ วรพจน์ศิริ
33. เด็กชายชนพล เสาะพบดี
34. เด็กหญิงอชิรญาณ์ เสมสันเทียะ
35. เด็กหญิงปภาวรินทร์ รอดจอหอ
36. เด็กชายภูริภัทร ตะโพวิญญู
37. เด็กหญิงอธิชา แย้มจอหอ
38. เด็กหญิงณัฐณิชา เอื้ออุไรเลิศ
39. เด็กหญิงอติภา แสงฐิวาฤทธิ์
40. เด็กหญิงผกามาศ โพธิ์กลาง
41. เด็กหญิงเนตรนภา หมื่นวิเวก
42. เด็กชายพิพรรธ น้อมสูงเนิน
43. เด็กหญิงรัตติกรณ์ ขอนโพธิ์
44. เด็กหญิงอริศา โพธิวีระยุทธ
45. เด็กหญิงนัดฐชา วรรัตน์ ณ อยุธยา
46. เด็กหญิงวิรัลยุพา สิงธานี
47. เด็กหญิงพิชชาภา ศิลปะชนะโยธา
48. เด็กหญิงหทัยรัตน์ ภักดีจอหอ
49. เด็กหญิงกัลป์ยกร มาตรโคกสูง

