
 
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดปัตตาน ี

เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
.................................................................... 

 

เพ่ือให้การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เป็นไปตามประกาศ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร  คุณสมบัติ  การคัดเลือก  
ประกาศผล  และรายงานตัวของนักเรียน  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. คุณสมบัติและหลักฐานการรับสมัคร 
  1.๑  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
     หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 

   ๒)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   ๓)  มีความขยันหมั่นเพียร   
   ๔)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
  1.๒  หลักฐานการรับสมัคร  ดังนี้ 
   ๑)  ใบสมัคร        จำนวน ๑ ใบ  
   ๒)  สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร        จำนวน ๑ ฉบับ 
   3)  รูปถ่าย 1.5 นิ้ว  (สำหรับติดใบสมัคร)     จำนวน ๒ รูป   

2.  วิธีการรับสมัครนักเรียนแต่ละประเภท 
  2.๑  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  (อำเภอเมืองปัตตานี) 
   2.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการ 
    ๑)  ต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองปัตตานี 

๒)  ต้องอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวกับบิดา  มารดา  หรือปู่  ย่า  ตา  ยาย   
     หรอืบุคคลทีเ่ป็นเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิอยู่อาศัยชัดเจน  โดยพิจารณาจาก 
      สำเนาทะเบียนบ้าน 

    ๓)  กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
     ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดปัตตานี     

2.๑.๒  วิธีการรับนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการ  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ๑)  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ใช้วิธีการจับสลาก และหรือคัดเลือกจากการสอบ โดย   

นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการมีสิทธิ์สมัครได้ทั้งการจับสลาก และหรือคัดเลือกจากการสอบ
คัดเลือก 

    ๒)  การรับสมัคร  รับสมัครวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  ด้วยระบบออนไลน์ และ ณ  
        หอประชุมโรงเรียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.0๐ น.   
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๓)  วิธีการคัดเลือก  ใช้วิธีการสอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
     เริ่มสอบเวลา ๐8.3๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน (วิชาที่สอบ  
     วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์,  วิชาวิทยาศาสตร์ , วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม  และวิชาภาษาอังกฤษ) 
๔)  ประกาศผล วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

2.๒  นักเรียนทั่วประเทศ  คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน 

   2.๒.๑  คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนจากทั่วประเทศ  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
   2.๒.๒  วิธีการรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ  มีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1)  การรับสมัคร  รับสมัครวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  ด้วยระบบออนไลน์ และ ณ  
    หอประชุมโรงเรียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.0๐ น.   
2)  วิธีการคัดเลือก  ใช้วิธีการสอบคัดเลือก  วันเสาร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
     เริ่มสอบเวลา  ๐8.3๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน (วิชาที่สอบ  
     วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์ , วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม  และวิชาภาษาอังกฤษ) 

    3)  ประกาศผล วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
2.๓  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

   2.๓.๑  คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ 
๑)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล ขับร้อง  นาฏศิลป์ ศิลปะ และ 
     ความสามารถทางวิชาการ 

   2.๓.๒  วิธีรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    ๑)  การรับสมัคร  รับสมัครวันที่ ๒๔ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.0๐ น.   

     และการพิจารณาเอกสารหลักฐาน  (ตัวจริงมาแสดงพร้อมสำเนา)   
     เช่น  โล่  เกียรติบัตร  หรือหลักฐานเอกสารอื่น ๆ   

       ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดปัตตานี 
๒)  ประกาศผล วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

    ๓)  สอบจัดชั้นเรียนวันเสาร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เริ่มสอบเวลา ๐8.3๐-๑๒.๐๐ น. 
     โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน (วิชาที่สอบ วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์,  
     วิชาวิทยาศาสตร์ , วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และวิชาภาษาอังกฤษ) 

2.๔  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 

 2.๔.๑  คุณสมบัตินักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับนักเรียนทั่วไป จากผู้ที่มีเงื่อนไขพิเศษกับโรงเรียน เช่น   
  1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมี 

       เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
   2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
  3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ 
      การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 

2.๔.๒  วิธีการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
 ๑)  การรับสมัคร  รับสมัครวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  ด้วยระบบออนไลน์ และ ณ  

       หอประชุมโรงเรียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.0๐ น.   



 -๓- 

 
   ๒)  สอบจัดชั้นเรียน วันเสาร์ ที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เริ่มสอบเวลา ๐8.3๐-๑๒.๐๐ น. 

     โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน (วิชาที่สอบ วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์,  
     วิชาวิทยาศาสตร์ , วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และวิชาภาษาอังกฤษ) 
๓)  ประกาศผล ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

 3.  การรายงานตัว มอบตัวและลงทะเบียน (นักเรียนที่สมัครทุกประเภท) 
   รายงานตัว มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง เพื่อร่วมประชุม และมอบตัวนักเรียน 
ในวันอังคาร ที่ ๑๑ พฤษภาคม เวลา ๐๘.๐๐ น. (ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวันเวลาในการรายงานตัวทาง
โรงเรียนจะแจ้งประกาศอีกครั้ง) หากนักเรียนไม่มา รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์  ณ หอประชุม
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี และหลักฐานที่ต้องนำมาในการมอบตัวนักเรียน ต่อไปนี้ 

 ๑)  สำเนาใบแสดงผลการเรียน ปพ.๑  (ฉบับจบการศึกษา)  จำนวน ๑ ฉบับ   
๒)  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา (หรือผู้ปกครอง กรณีผู้ปกครอง    
     มิใช่ บิดา มารดา ) อย่างละ ๑ ฉบับ 
๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน  จำนวน ๑ ฉบบั 

๔.  กำหนดเปิดภาคเรียน 
  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
    

ประกาศ  ณ วันที่   ๓   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

 

(นายประสพ  ชนามุยา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดปัตตานี 


