ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕62
……………………………..
เพื่ อ ให้ ก ารรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ห้ อ งเรีย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ - คณิ ต ศาสตร์
โรงเรีย นเบญจมราชานุส รณ์ สังกัดส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
สมัครนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจึงประกาศรับสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕61 หรือเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ไม่ต่ากว่า 3.00 มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3.00 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
1.3 เป็นโสด
1.4 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจาตัวประชาชน)
1.5 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษา
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.๑ ใบแจ้งความจานงเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับใบแจ้งความจานงได้ที่
www.benjamarachanusorn.com ผ่านระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
2.๒ ทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
2.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
2.4 หลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อมสาเนา 1 ฉบับ และประทับตรารับรองจากสถานศึกษา
2.5 รูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน
3 เดือน)
2.6 หลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล และอื่นๆ (ถ้ามี) ฉบับจริงและฉบับ
ถ่ายสาเนา จานวน 1 ฉบับ
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3. การรับสมัคร
3.๑ นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย
3.๒ นักเรียนนาใบแจ้งความจานงของโรงเรียนเบญจราชานุสรณ์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
(ตามข้อ ๒.๑) มาแสดงและนาหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 2.2 - 2.6 มาประกอบ
การสมัครด้วย
3.3 สมัครตามวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจานง ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์
2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุม ดร.คนึง
ไทยประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
4. จานวนนักเรียนที่รับ จานวน 36 คน (1 ห้องเรียน)
5. ค่าบารุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 จานวน 15,000 บาท (รวมค่าเรียนพิเศษวันเสาร์)
ภาคเรียนที่ 2 จานวน 14,100 บาท (รวมค่าเรียนพิเศษวันเสาร์)
6. กาหนดการรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว
รายงานตัว/
มอบตัว/
รับเอกสารมอบตัว
ชาระเงิน
23 - 27 กุมภาพันธ์ 9 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562 16 มีนาคม 2562
2562
เวลา
เวลา 09.00 น.
เวลา
เวลา
เวลา
09.00 - 12.10 น. ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 09.00 - 16.30 น. 09.00 - 16.3๐ น.
08.30 - 16.30 น.
ณ โรงเรียน
และ
ณ ห้องประชุม
ณ ห้องประชุม
ณ ห้องประชุม
เบญจมราชานุสรณ์ www.benjamarachanusorn.com
ดร.คนึง
ดร.คนึง
ดร.คนึง
ไทยประสิทธิ์
ไทยประสิทธิ์
ไทยประสิทธิ์
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์ เบญจมราชานุสรณ์
เบญจมราชานุสรณ์
วันรับสมัคร

สอบคัดเลือก

ประกาศผล

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

7. การคัดเลือก
7.1 ใช้แบบทดสอบคัดเลือก 4 วิชา ทั้งปรนัยและอัตนัย ได้แก่ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ขอบข่ายเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ป. 4 - 6)
สอบวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.10 น.
เวลาสอบ

รวมเวลา (นาที)

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

๙๐

10.30 - 10.40 น.
10.40 – 12.10 น.

90
รวมคะแนนทั้งสิ้น

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
พัก 10 นาที
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม
๕0
๕0
๕0
๕0
200
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หมายเหตุ นักเรียนที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖2 นักเรียนจะต้องผ่านการคัดกรองทักษะการอ่านภาษาไทยทุกคน เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน
ซึ่งไม่มีผลต่อคะแนนสอบคัดเลือก
7.2 นักเรียนที่เข้าห้องสอบช้ากว่า 30 นาที หลังจากเริ่มสอบ ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
7.3 การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย
เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากคะแนนสอบเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย กรณีมีคะแนน
เท่ากันจะพิจารณาคะแนนรวมของวิชาวิทยาศาสตร์กับวิชาคณิตศาสตร์
8. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียน
8.1 นักเรียนต้องมารายงานตัว ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ถ้าไม่มารายงานตัว ในวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
8.2 นักเรียนที่มารายงานตัวแล้ว ต้องมามอบตัว พร้อมชาระค่าบารุงการศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ถ้าไม่มามอบตัว ในวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
8.3 ค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระให้กับโรงเรียนแล้วไม่สามารถเรียกคืนหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. ๒๕62

(นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

