ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ห้องเรียนพิเศษในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP)
---------------------------------------------------------------------เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มี ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ตามพระราชบัญญัติก ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
และสอดคล้องกั บนโยบายและแนวปฏิบัติเ กี่ ยวกับ การรับ นักเรียนปีก ารศึกษา ๒๕๖๒ ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัครนักเรี ยนเข้า
ศึก ษาชั้นมั ธยมศึก ษาปีที่ ๔ ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลัก สูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอัง กฤษ
(English Program : EP) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยผู้ปกครองสมัครใจสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมจาก
เงินอุดหนุนการศึกษาที่รัฐจัดให้ภาคเรียนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ รับนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
๑.๒ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาค
เรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป
๑.๔ ไม่จากัดอายุและเป็นโสด
๑.๕ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๑.๖ มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
๑.๗ มี บิดา หรือ มารดา หรือผู้ป กครองรับ ผิดชอบในการอบรมดูแลและรับ ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ระหว่างศึกษาอยู่ในรงเรียน
๑.๘ มีที่อยู่อาศัยซึ่งสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ทันเวลาเข้าเรียนประจาวันและทันเวลาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน
๒. จานวนนักเรียนที่รับ
รับ ๑ ห้องเรียน จานวน ๓๐ คน
๓. หลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัคร
๓.๑ ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ แผ่น
๓.๓ บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จานวน ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๓.๔ เอกสารแสดงการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า (ปพ.๑) พร้อมฉบับถ่าย
เอกสาร จานวน ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง) หรือ
๓.๕ เอกสารรับรองว่ากาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่แสดงผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป (ปพ.๗) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จานวน ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๓.๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไม่ต้องใช้
หลักฐานข้อ ๓.๓ - ๓.๕ ให้ใช้บัตรประจาตัวนักเรียนในการสมัคร
๓.๗ ค่าคู่มือระเบียบการรับสมัคร ๒๐๐ บาท ค่าดาเนินการสอบ ๒๐๐ บาท

๔. การสมัคร การสอบคัดเลือก และประกาศผล
จาหน่ายคู่มือและระเบียบการรับสมัคร วันที่ ๑๘ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารวิชาการ
วันที่ ๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี
รับสมัคร
วันที่ ๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ภายในวัน เวลา ที่กาหนดรับสมัคร
และแต่งกายให้เรียบร้อยในชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารวิชาการ
การสอบคัดเลือก
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ สถานที่ตามประกาศของโรงเรียน www.benchama.ac.th
วิชาที่สอบ
๑. คณิตศาสตร์ ๒. วิทยาศาสตร์ ๓. ภาษาอังกฤษ
** โดยมี อั ตราส่วนคะแนนคณิต ศาสตร์ : วิท ยาศาสตร์ : ภาษาอัง กฤษ :
สัมภาษณ์ เป็น ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐
สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รายงานตัวเข้าสอบเวลา ๐๘.๐๐ น.
เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี
ทดสอบความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารวิชาการ
** หากผู้เข้าสอบได้คะแนนรวมเท่ากันเกิน ๑ คน ในลาดับสุดท้ายของ
การรับนักเรียนเข้าเรียน โรงเรียนจะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามลาดับเป็นเกณฑ์ตัดสินผลการสอบ
คัดเลือกเป็นลาดับสุดท้ายของการรับนักเรียน
*** หลังจากประกาศผลและเรียกบัญชีสารองครบจานวนที่ประกาศรับแล้ว
บัญชีสารองจะสิ้นสุดลง
รายงานตัว
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี
การมอบตัวเข้าเรียนพร้อมชาระเงิน
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สถานที่
สนับสนุนการศึกษา
ตามประกาศของโรงเรียน
การเข้าค่ายเตรียมความพร้อม
วันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารโรงอาหาร ๒ ชั้น ๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ว่าที่ ร.ต.
(กมล สาดศรี)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

กาหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในโครงการจัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP)
รายการ

วัน/เวลา

สถานที่

- จาหน่ายคู่มือและระเบียบการรับ
สมัคร (ชุดละ ๒๐๐ บาท)

วันที่ ๑๘ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - อาคารวิชาการ
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

- รับสมัคร
(ค่าดาเนินการสอบ ๒๐๐ บาท)

วันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

- ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

- สอบคัดเลือก
วิชาที่สอบ
๑. คณิตศาสตร์

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
- สถานที่ตามประกาศของ
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โรงเรียน
- www.benchama.ac.th

- อาคารวิชาการ

๒. วิทยาศาสตร์
๓. ภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

- หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- อาคารวิชาการ

- รายงานตัว

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

- การมอบตัวเข้าเรียนพร้อมชาระเงิน
สนับสนุนการศึกษา

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- สถานที่ตามประกาศของ
โรงเรียน

- การเข้าค่ายเตรียมความพร้อม

วันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- อาคารโรงอาหาร ๒ ชั้น ๒

