ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (พสวท.)
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕8
....................................................................

เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (พสวท.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา
๒๕๕8 ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕8 ประกาศ ณ วันที่ 1๕ สิงหาคม ๒๕๕8 จึงกาหนดรายละเอียดในการดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
๑.๒ เพื่อปลูกฝังทักษะและเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย
๑.๓ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับประเทศ
๒. เป้าหมาย
รับนักเรียน จานวน ๑ ห้องเรียน จานวน ๓๐ คน
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕7
๓.๒ ผลการเรียนของผู้สมัคร ดังนี้
๓.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในระดับชั้น ม.๑ , ม.๒ และ ม.3
รวม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
๓.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้น ม.๑ , ม.๒ และ ม.3
รวม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
๓.๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้น ม.๑ , ม.๒ และ ม.3
รวม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
๓.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจาตัวประชาชน)
๓.๔ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๓.๕ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
๔.๒ ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสาเนาของผู้สมัคร
๔.๓ ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.๑ , ม.๒ และ ม.3
รวม 5 ภาคเรียน (ปพ.๑) พร้อมสาเนา

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
หน้า 2 /๔.๔ ใบรับรอง.....

-๒-

๔.๔ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) พร้อมสาเนา
๔.๔ รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม.

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๓ รูป

๕. วันเวลา และสถานที่การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.0๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้างหอประชุมโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.benjamapn.ac.th
๗. กาหนดการสอบคัดเลือก
กาหนดการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม ๒๕๕8 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑5.๐๐ น.
เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนสอบ
๐8.3๐ - ๑0.3๐ น.
คณิตศาสตร์
๑๐๐
10.40 - 11.40 น.
ภาษาอังกฤษ
100
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
วิทยาศาสตร์
๑๐๐
หมายเหตุ วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบของ สสวท.
วิชาภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบของโรงเรียน
๘. ประกาศผลนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน
วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม ๒๕๕8 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้างหอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.benjamapn.ac.th
๙. รายงานตัว
วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม ๒๕๕8 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เวลา 09.00 น.
พร้อมชาระเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ 6,5๐๐ บาท
หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
10. มอบตัวและลงทะเบียน
มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง เพื่อร่วมประชุม และมอบตัวนักเรียนในวันพุธ
ที่ 8 เมษายน ๒๕๕8 เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
และหลักฐานที่ต้องนามาในการมอบตัวนักเรียน ต่อไปนี้
๑) สาเนาใบแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (ฉบับจบการศึกษา) จานวน ๑ ฉบับ
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีผู้ปกครอง
มิใช่ บิดา มารดา อย่างละ ๑ ฉบับ
๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักเรียน จานวน ๑ ฉบับ
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๑๑. เรียนปรับพื้นฐาน
วันที่ 27 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม ๒๕๕8 (หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์)
๑2. ปฐมนิเทศ
วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม ๒๕๕8 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
๑3. เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๕8
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8

(นายจุมพล ทองใหม่)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

