ประวัติโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม มีพื้นที่ 90ไร่ 1 งาน
53 ตรว.ตั้งอยู่ที่144 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 มีนักเรียนหญิง 17 คน นักเรียนชาย 32 คน รวม 49 คน โดยใช้
อาคารเรียนโรงเรียนประชาบาล(โรงเรียนบ้านกรวด)เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และมีนายรบ เยียรพันธ์ ผู้ชว่ ย
ศึกษาธิการอำเภอบ้านกรวดรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ การจัดตั้งโรงเรียนครั้งนี้อยู่ภายใต้การดำเนินการของ
นายสถิตย์อินทรสอน นายอำเภอบ้านกรวด ขณะนั้น
วันที่ 25 พฤษภาคม 2515 จังหวัดบุรีรัมย์แต่งตั้งให้นายขจรศักดิ์พานิชพิบูลย์ครูโทโรงเรียนลำปลาย
มาศมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
วันที่ 22 พฤษภาคม 2516 ยกฐานะเป็นโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
วันที่ 1 ตุลาคม2516กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายขจรศักดิ์พานิชพิบูลย์ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน
บ้านกรวดวิทยาคาร และเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปีการศึกษา 2529 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 มีการปฏิรูปการศึกษายุบกรมสามัญศึกษาโรงเรียนย้ายไปสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน เป็นชาย
12 คน หญิง 29 คน
วันที่ 7 มิถุนายน 2552 เป็นหน่วยจัดโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
วันที1่ 8สิงหาคม 2553 โรงเรียนย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ เขต
32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารมีพื้นที่บริเวณทั้งหมด 90ไร่ 1 งาน53 ตารางวา
ทิศเหนือ
ติดถนนสาธารณะที่ดินเอกชน
ทิศใต้
ติดที่ดินเอกชนและถนนสาธารณะ
ทิศตะวันออก ติดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตก ติดโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
ปีการศึกษา 2554 เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนทางเลือก
ปัจจุบันนายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกรวดวิทยาคาร

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอน
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีจำนวนห้องเรียน ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 ห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 ห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 11 ห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 ห้องเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน
รวมจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 69 ห้องเรียน
กำหนดเวลาเรียน
เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ คาบละ 50 นาที เริ่มตั้งแต่ 08.30 น. ถึงเวลา 16.20 น.
กำหนดวันเปิด และปิดภาคเรียน
โรงเรียนได้กำหนดให้แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน แต่ละภาคเรียนมีเวลาเรียนประมาณ
20 สัปดาห์ มีกำหนดดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม
ปิดภาคเรียนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม
ปิดภาคเรียนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการประจำวัน
07.50 น. สัญญาณครั้งที่ 1 เปิดเพลงโรงเรียนเตรียมเข้าแถว
08.00 น. สัญญาณครั้งที่ 2 เข้าแถวเรียบร้อย
- เคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ
- อบรมนักเรียน ประกาศจากทางโรงเรียน

08.40– 09.30 น.
09.30– 10.20 น.
10.20– 11.10 น.
11.10– 12.00 น.
12.00– 13.00 น.
13.00– 13.50 น.
13.50– 14.40 น.
14.40– 15.30 น.
15.30– 16.20 น.

คาบเรียนที่ 1
คาบเรียนที่ 2
คาบเรียนที่ 3
คาบเรียนที่ 4
พักกลางวัน
คาบเรียนที่ 6
คาบเรียนที่ 7
คาบเรียนที่ 8
คาบเรียนที่ 9

การคัการคั
ดเลืดเลือกนั
นเข้าศึากศึษาต่
กษาต่
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
อกนักกเรียยนเข้
อระดัอบระดั
ชั้นมับธยมศึ
ที่ 1กษาปีที่ 1
1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1.1.1 สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
1.1.2 ไม่จำกัดอายุ
1.1.2 มีสถานภาพโสด
1.2 หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
1.2.1 ใบสมัครของทางโรงเรียน
1.2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่านักเรียน
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ฉบับ
1.2.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
1.2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 แผ่น
1.2.5 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 แผ่น
1.2.6 สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 แผ่น
1.2.7 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ
1 แผ่น (ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
1.2.8 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(หากไม่มีให้ใช้คะแนน O-NET ในปีการศึกษาอื่นที่นักเรียนมี)
2. กำหนดวันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก และวันประกาศผล
2.1 รับสมัครเดือนมีนาคม ณ หอประชุมหลวงปู่ผาดอุปถัมภ์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2.2 จำนวนที่รับ 400 คน
2.2 สอบเพื่อจัดชั้นเรียนในเดือนมีนาคม (วิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย (รวมการ
ทดสอบการอ่านและการเขียน) วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป)

2.4 ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนเดือนเมษายนโดยพิจารณาจากคะแนนสอบร้อยละ 70 และ
คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 20
2.5 รายงานตัว มอบตัว ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียน
เดือนเมษายน

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต - คอม จำนวน 40 คน
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต - จีน
จำนวน 80 คน
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
จำนวน 120 คน
แผนการเรียนคณิต- ภาษา
จำนวน 120 คน
แผนการเรียนกีฬา
จำนวน 40 คน
แผนการเรียนการงานอาชีพ
จำนวน 40 คน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จำนวน 40 คน
1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1.1.1 สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
1.1.2 ไม่จำกัดอายุ
1.1.3 มีสถานภาพโสด
1.2 หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
1.2.1 ใบสมัครของทางโรงเรียน
1.2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่านักเรียน
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ
1.2.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
1.2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 แผ่น
1.2.5 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 แผ่น
1.2.6 สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 แผ่น
1.2.7 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ
1 แผ่น (ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
1.2.8 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(หากไม่มีให้ใช้คะแนน O-NET ในปีการศึกษาอื่นที่นักเรียนมี)

2. กำหนดวันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก และวันประกาศผล
2.1 รับสมัครปลายเดือน มีนาคม ณ ห้องประชุมสีน้ำเงิน อาคาร 1 ชั้น 1 (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)
2.2 จำนวนที่รับ 480 คน
2.3 สอบเพื่อจัดชั้นเรียนในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน (วิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย (รวมการทดสอบการเขียน) วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป)
2.4 ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนเดือนเมษายนโดยพิจารณาจากคะแนนสอบร้อยละ 70 และ
คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 30
2.5 รายงานตัว มอบตัว ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียน
ในวันที่ เดือนเมษายน

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1.1.1 สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
1.1.2 ไม่จำกัดอายุ
1.1.3 มีสถานภาพโสด
1.2 หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
1.2.1 ใบสมัครของทางโรงเรียน
1.2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่านักเรียน
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ
1.2.3 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
1.2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 แผ่น
1.2.5 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 แผ่น
1.2.6 สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 แผ่น
1.2.7 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ
1 แผ่น (ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
1.2.8 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (หากไม่มีให้ใช้
คะแนน O-NET ในปีการศึกษาอื่นที่นักเรียนมี)
2. กำหนดวันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก และวันประกาศผล
2.1 รับสมัครเดือนมีนาคม เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมหลวงปู่ผาดอุปถัมภ์ (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)
2.2 จำนวนที่รับ 40 คน
2.3 สอบเพื่อจัดชั้นเรียนในเดือนมีนาคม (วิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวมการ
ทดสอบการเขียน วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป คอมพิวเตอร์)
2.4 ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนเดือนเมษายน โดยพิจารณาจากคะแนนสอบร้อยละ 70 และ
คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 30
2.5 รายงานตัว มอบตัว ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียน
เดือนเมษายน

