ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ ด้านภาษาอังกฤษ
-----------------------------------------------------รายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติ
1.1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
1.1.2 ไม่จากัดอายุ (รับทั้งชายและหญิง)
1.1.3 เป็นโสด
1.1.4 กรณีสมัครประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.80
- ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ภาคเรียนละ 15,000 บาท
1.1.5 กรณีสมัครประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP)
- ต้องมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00
- ผู้ปกครอง มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ภาคเรียนละ 8,500 บาท
1.2 หลักฐานการสมัคร
1.2.1 ใบสมัคร
1.2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีเลขบ้าน หน้าที่มีชื่อนักเรียน บิดามารดา หรือ
ผู้ปกครองที่เป็นเจ้าบ้าน (ให้นามาทั้งฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร)
1.2.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน
ที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา
2560 หรือเทียบเท่า (ให้นามาทั้งฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร)
1.2.4 รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
1.2.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมทั้ง
สาเนาเอกสาร 1 ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกาหนด
2. กาหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.1. ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รับจานวน 6 คน
และด้านภาษาอังกฤษ (IEP) รับจานวน 11 คน
- รับสมัคร
วันที่ 5 – 7 เมษายน 2561
- สอบคัดเลือก
วันที่
8 เมษายน 2561
- ประกาศผล รายงานตัว สอบสัมภาษณ์และมอบตัว
วันที่ 10 เมษายน 2561
/รายละเอียดการรับนักเรียน...

2
รายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติ
1.1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
1.1.2 ไม่จากัดอายุ (รับทั้งชายและหญิง)
1.1.3 เป็นโสด
1.1.4 กรณีสมัครประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.80
- ผู้ปกครองมีความพร้อมให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ภาคเรียนละ 15,000 บาท
1.1.5 กรณีสมัครประเภทห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP)
- ต้องมีผลการเรียน คะแนนเฉลีย่ สะสม ไม่น้อยกว่า 3.00
- ผู้ปกครองมีความพร้อมให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ ภาคเรียนละ 8,500 บาท
1.2 หลักฐานการสมัคร
2.2.1 ใบสมัคร
2.2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนและบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
(ให้นามาทั้งฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร)
2.2.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐาน
ที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2560
หรือเทียบเท่า (ให้นามาทั้งฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร)
2.2.4 รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
2.2.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมทั้ง
สาเนาเอกสาร 1 ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกาหนด
2. กาหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รับจานวน 4 คน
และด้านภาษาอังกฤษ (IEP) รับจานวน 23 คน
- รับสมัคร
วันที่ 5 – 7 เมษายน 2561
- สอบคัดเลือก
วันที่
8 เมษายน 2561
- ประกาศผล รายงานตัวสอบสัมภาษณ์และมอบตัว
วันที่ 10 เมษายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายประพนธ์ หลีสิน)
ผู้อานวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

