
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ห้องเรียนพิเศษในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
 (English Program : EP) 

---------------------------------------------------------------------- 

  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบบั  และสอดคล้องกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรยีนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ในโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โดยผู้ปกครองสมัครใจสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนการศึกษาที่รัฐจัดให้                
ภาคเรียนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑.๑  รับนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
๑.๒  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ

ก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 
๑.๓  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ และช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕  ตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป   
๑.๔  ไม่จ ากัดอายุและเป็นโสด 
๑.๕  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
๑.๖  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
๑.๗  มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองรับผิดชอบในการอบรมดูแลและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ระหว่างศึกษาอยู่ในรงเรียน 
๑.๘  มีที่อยู่อาศัยซึ่งสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ทันเวลาเข้าเรียนประจ าวันและทันเวลาในการ

เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน  
 ๒.  จ านวนนักเรียนท่ีรับ 
  รับ ๒ ห้องเรียน  จ านวน ๖๐ คน 

๓.  หลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัคร   
  ๓.๑  ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
  ๓.๒  รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ขนาด ๑.๕ นิ้ว  จ านวน ๒ แผ่น 
  ๓.๓  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

  ๓.๔  เอกสารแสดงการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  หรือเทียบเท่า (ปพ.๑) พร้อมฉบับถ่าย
เอกสาร จ านวน ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) หรือ 

  ๓.๕  เอกสารรับรองว่าก าลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่แสดงผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสมช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ และช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ ตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป (ปพ.๗) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 
จ านวน ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

  ๓.๖  ค่าคู่มือระเบียบการรับสมัคร ๒๐๐ บาท  ค่าด าเนินการสอบ ๒๐๐ บาท 

 

 



 

 ๔.  การสมัคร การสอบคัดเลือก และประกาศผล 

จ าหน่ายคู่มือและระเบียบการรับสมัคร 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 ที่ก าหนดรับสมัครและ     
แต่งกายให้เรียบร้อยในชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารวิชาการ 
การสอบคัดเลือก    วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
     ณ สถานที่ตามประกาศของโรงเรียน www.benchama.ac.th 
วิชาท่ีสอบ      ๑. คณิตศาสตร์  ๒. วิทยาศาสตร์  ๓. ภาษาอังกฤษ 

** โดยมีอัตราส่วนคะแนนคณิตศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ : 
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 ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารวิชาการ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
** หากผู้เข้าสอบได้คะแนนรวมเท่ากันเกิน ๑ คน ในล าดับสุดท้ายของการรับ
นักเรียนเข้าเรียน โรงเรียนจะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ตามล าดับเป็นเกณฑ์ตัดสินผลการสอบคัดเลือกเป็นล าดับ
สุดท้ายของการรับนักเรียน 
*** หลังจากประกาศผลและเรียกบัญชีส ารองครบจ านวนที่ประกาศรับแล้ว 
บัญชีส ารองจะสิ้นสุดลง                                                            

รายงานตัว     วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
     ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี   
การมอบตัวเข้าเรียนพร้อมช าระเงิน วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.   
สนับสนุนการศึกษา        ณ สถานที่ตามประกาศของโรงเรียน 
การเข้าค่ายเตรียมความพร้อม  วันที่ ๒๓ – ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ อาคารโรงอาหาร ๒ ช้ัน ๒   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

              ว่าที่ ร.ต. 
 

(กมล  สาดศรี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช 

 
 



 

 

 

 

 

 

รายการ วัน/เวลา สถานท่ี 
 

- จ าหน่ายคู่มือและระเบียบการรับ  
  สมัคร (ชุดละ ๒๐๐ บาท) 

 

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

 

- อาคารวิชาการ  
 
 
- หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี 

 

- รับสมัคร 
 (ค่าด าเนินการสอบ ๒๐๐ บาท) 

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

 

- หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี 

 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ 
 

วันที่  ๔  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

- อาคารวิชาการ 
 

- สอบคัดเลือก 
  วิชาที่สอบ 

๑. คณิตศาสตร์ 

๒. วิทยาศาสตร์ 

๓. ภาษาอังกฤษ 

 

วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๖๒ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

- สถานที่ตามประกาศของ   
  โรงเรียน 
- www.benchama.ac.th 

 

- สอบสัมภาษณ์ 
     รายงานตัว 
     สอบสัมภาษณ์ 

 

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

 

- หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี 

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

- อาคารวิชาการ  

 

- รายงานตัว 
 

วันที่ ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

- หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี 

 

- การมอบตัวเข้าเรียนพร้อมช าระเงิน   
  สนับสนุนการศึกษา 

 

วันที่ ๑๖  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 

ก าหนดการรบัสมัครนกัเรียนเข้าศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
ในโครงการจัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(English Program  :  EP) 

http://www.benchama.ac.th/

