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การสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ รับนักเรียนเข้าเรียน
ทั้งชายและหญิงตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ม.1-ม.6) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (WorldClass Standard School)
โรงเรียนมีเป้าประสงค์ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกดังนั้นนักเรียนของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีจะต้องได้รับ
การเตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง ในด้า นการเรี ย นด้า นคุ ณ ลั ก ษณะที่พึ ง ประสงค์ ทั ก ษะการใช้ ชีวิ ต การศึ ก ษาต่ อ
และการเลือกอาชีพในอนาคต
ด้ว ยปั จ จั ย ด้านความพร้ อมของอาคารสถานที่สื่ อการเรียนการสอนวัส ดุอุปกรณ์ครูผู้ ส อนผนวกกับ
การบริ ห ารจั ด การที่ มุ่ ง เน้ น ระบบคุ ณ ภาพภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ของเครื อ ข่ า ยบุ ค คล องค์ ก ร และสถาบั น
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทาให้โรงเรียนมั่นใจว่าสามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่
ต้องการได้เป็นอย่างดี
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คู่มือการสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ปีการศึกษา 2562
1. ประเภทการรับและจานวนรับ
1.1 รับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
1.2 จานวนการรับนักเรียนแบ่งเป็น
(1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจานวน 168 คน
(2) นักเรียนทั่วไป (ในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ) จานวน 112 คน
(3) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา ศิลปะและนาฏศิลป์ไม่เกิน 16 คน
2. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนหมายถึงนักเรียนในเขตพื้นที่อาเภอเมืองเพชรบุรี และพื้นที่ผ่อนปรน
ตามที่โรงเรียนระบุและมีคุณสมบัติครบ 2 ข้อ ดังนี้
(1) นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
(2) เป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้ปกครองที่เป็นเจ้าบ้าน
กรณีที่นักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบทั้ง 2 ข้อจะได้รับสิทธิ์เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจะต้อง
มีหลักฐานอ้างถึงสิทธิ์แนบประกอบ
3. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ประกอบด้วย พื้นที่ในเขตอาเภอเมือง และพื้นที่ผ่อนปรนที่ระบุ ดังนี้
3.1 พื้นที่ในเขตอาเภอเมืองเพชรบุรี ได้แก่
ตาบลท่าราบ
ตาบลคลองกระแชง
ตาบลต้นมะพร้าว
ตาบลธงชัย
ตาบลนาวุ้ง
ตาบลบ้านกุ่ม
ตาบลบ้านหม้อ
ตาบลโพพระ
ตาบลไร่ส้ม
ตาบลเวียงคอย
ตาบลหนองพลับ
ตาบลหัวสะพาน
ตาบลต้นมะม่วง
ตาบลบางจาก
ตาบลวังตะโก
ตาบลช่องสะแกหมู่ที่ 1,2,6,8 และ 10
ตาบลโพไร่หวานหมู่ที่ 1-5 และ 7
ตาบลหนองโสนหมู่ที่1-3 และ 5-7
3.2 พื้นที่เขตผ่อนปรนได้แก่
(1) พื้นที่ในเขตอาเภอเมืองเพชรบุรี เฉพาะตาบลช่องสะแกหมู่ที่ 3
(2) พื้นที่ในเขตอาเภอบ้านลาด เฉพาะ ตาบลไร่โคก ตาบลโรงเข้ ตาบลลาดโพธิ์
ตาบลสะพานไกร ตาบลสมอพลือหมู่ที่ 1-6 ตาบลท่าเสนหมู่ที่ 7-9
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4. นักเรียนความสามารถพิเศษ
4.1 นักเรียนความสามารถพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษตามประเภทการรับ
ความสามารถพิเศษของโรงเรียนโดยนาหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้มาแสดงในวันรับสมัคร
1) ใบรับรองความสามารถพิเศษจากผู้บริหารสถานศึกษาในความสามารถด้านนั้นๆหรือ
2) วุฒิบัตร หรือเกียรติบัตรความสามารถพิเศษด้านนั้นระดับกลุ่มโรงเรียนขึ้นไป
4.2 เงื่อนไข เมื่อเป็นนักเรียนความสามารถพิเศษของโรงเรียนแล้วจะต้องเข้ารับการฝึกฝน ฝึกซ้อม
และเข้าแข่งขันตามรายการที่โรงเรียนกาหนด
4.3 ถ้านักเรียนไม่สามารถรับเงื่อนไขข้างต้นได้ ไม่ควรสมัครเข้าคัดเลือก ในประเภทความสามารถพิเศษ
5. ประเภทการรับนักเรียนความสามารถพิเศษของโรงเรียน
5.1 ด้านกีฬาได้แก่กีฬาฟุตบอล(ชาย) และวอลเลย์บอล(หญิง) รวมกีฬาประเภทอื่นที่ได้รับเหรียญรางวัลระดับ
จังหวัด เขตการศึกษา กีฬาแห่งชาติ หรือระดับชาติ รวมกันไม่เกิน 8 คน
5.2 ด้านดนตรีไทย ได้แก่ ความสามารถด้านเครื่องดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมไม่เกิน 2 คน
5.3 ด้านดนตรีสากลได้แก่นักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
- ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
- การปฏิบัติเครื่องดนตรี สามารถเล่นบันไดเสียงอย่างน้อย 2 บันไดเสียง
- การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ
- มีความรู้พื้นฐานทางจังหวะถ้าอ่านโน๊ตได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่เกิน 2 คน
5.4 ด้านศิลปะ ได้แก่ ความสามารถด้านการวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์ไม่เกิน 1 คน
5.5 ด้านนาฏศิลป์ได้แก่ความสามารถในการฟ้อนราไม่เกิน 2 คน
5.6 ด้านอื่นๆ เช่น การแสดงเพลงพื้นบ้าน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล เพลงสากล เป็นต้น 1 คน
6. หลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียน
6.2 รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว หรือ 3x4 ซม. จานวน 3 รูป สาหรับติดในใบสมัคร และในบัตรประจาตัว
ผู้สมัคร ซึ่งจะต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน
6.3 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อและที่อยู่ของนักเรียน 1 ฉบับ และให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับ
จริงโดยถ่ายสาเนาส่วนที่ แสดงชื่อนักเรียนและที่อยู่โดยให้อยู่ในฉบับเดียวกัน
6.4 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ปกครองและที่อยู่ของผู้ปกครอง1ฉบับโดยผู้ปกครองลงชื่อรับรองเอกสารว่า
ถ่ายจากต้นฉบับจริง (ถ่ายสาเนาส่วนที่แสดงชื่อผู้ปกครองและที่อยู่โดยให้อยู่ในฉบับเดียวกัน)
6.5 กรณีสมัครความสามารถพิเศษผู้สมัครจะต้องมีสาเนาเอกสาร แสดงความสามารถพิเศษ ได้แก่ รูปถ่าย
คารับรอง เกียรติบัตรหรืออื่นๆ ถ้าไม่มีเอกสารข้างต้นโรงเรียนไม่รับสมัคร
6.6 ผลสอบคะแนน O-NET ระดับชั้น ป.6
6.7 ค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท
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7. กาหนดการสมัคร
7.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ
สมัครวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2562 และ 25 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
7.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ
สมัครวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
8. วิธีการสมัคร
8.1 ผู้สนใจสมัครดูระเบียบการและดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.bmp.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 – 27 มีนาคม 2562
8.2 ไม่รับ สมัครทางไปรษณีย์ ให้ พิมพ์ใบสมัครทางออนไลน์ แล้ วให้นักเรียนนาใบสมัครมายื่นด้วยตนเอง
(นักเรียนต้องลงลายมือชื่อในใบสมัคร ต่อหน้ากรรมการผู้รับสมัคร ) ณ ห้องประชุมลัดดา ชาคร โรงเรียนเบญจม
เทพอุทิศจังหวัดเพชรบุ รี ภายใน วันที่ 22 – 23, 25 – 27 มีนาคม 2562 ช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น.
โดยแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย
8.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี มีเครื่องบริการอินเทอร์เน็ตสาหรับนั กเรียนที่ไม่สามารถกรอก
ข้อมูล พิมพ์ใบสมัคร และดาวน์โหลดข้อมูลการสมัคร เฉพาะวันรับสมัคร
9. การสอบคัดเลือก
9.1 นักเรียนที่ได้สิทธิสมัครประเภทในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ จะต้องเข้าสอบคัดเลือกใน
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
9.2 วิชาที่สอบคัดเลือก จานวน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และ ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษา
9.3 ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนรวม ซึง่ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1) วิชาหลัก 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 70 (โดยคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90 และคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 10)
2) คะแนนสอบ O-NET คิดเป็นร้อยละ 30
10. การปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบ
10.1 ผู้ เ ข้ า สอบจะต้ อ งตรวจสอบรายชื่ อ ห้ อ งสอบและเลขที่ ที่ ป้ า ยประกาศและเว็ บ ไซต์ โ รงเรี ย น
www.bmp.ac.th
10.2 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมปากกาดินสอดา 2B ยางลบ ดินสอ และที่เหลาดินสอให้พร้อมก่อนเข้าห้องสอบ
10.3 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย
10.4 ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ
10.5 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องระหว่างสอบ
10.6 กรณีที่นักเรียนมีความจาเป็นต้องเข้าห้องน้า ให้อยู่ในความดูแลของกรรมการคุมสอบ
10.7 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนาโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบ
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11. การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ
ใช้ วิ ธี ต รวจผลงานและทดสอบทั ก ษะปฏิ บั ติ ส าหรั บนั ก เรี ย นความสามารถพิ เ ศษในแต่ ล ะด้ า น และมี
รายละเอียดดังนี้
11.1 วันเวลาคัดเลือกวันที่ 25 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
11.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายงานตัว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น.
11.3 ผู้สมัครต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับการทดสอบทักษะปฏิบัติ
11.4 ผู้ ส มั ค รแต่ ง กายด้ ว ยชุ ด เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย นยกเว้ น ประเภทของความสามารถพิ เ ศษที่ ต้ อ งมี
การแต่งกายเฉพาะ
11.5 ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครมาด้วยในวันเข้ารับการทดสอบปฏิบัติ
12. การประกาศผลและรายงานตัว
กาหนดการประกาศผลและรายงานตัวสาหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกดังนี้
12.1 นักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 27 มีนาคม 2562 และมีรายละเอียดดังนี้
(1) นักเรียนลงชื่อรายงานตัวตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องสานักงานวิชาการ โดยแต่งกาย
ด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้ เรียบร้อยและแสดงบัตรประจาตัวผู้สมัครโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้อง
เข้ารับการทดสอบทางวิชาการในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ตามตารางสอบคัดเลือกที่ระบุ
(2) กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
12.2 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2562 และมีรายละเอียด ดังนี้
(1) นักเรียนลงชื่อรายงานตัวตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมลัดดา ชาคร
โดยแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย และแสดงบัตรประจาตัวผู้สมัคร
(2) กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
13. การมอบตัว
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและรายงานตัวแล้วทุกประเภท ผู้ปกครองจะต้องนานักเรียนมามอบตัวใน
วันที่ 8 เมษายน2562 และเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนดังนี้
13.1 ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมเอกสารถ่ายสาเนา 1 ฉบับ และรับรองสาเนาว่าถ่ายจาก
ต้นฉบับจริง
13.2 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของนักเรียน 1 ฉบับ สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา 1 ฉบับ สาเนา ทะเบียนบ้าน
ของมารดา 1 ฉบับ ทุกฉบับจะต้องมีการลงชื่อรับรองเอกสาร
13.3 ผู้ปกครองนานักเรียนมามอบตัว
13.4 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
13.5 นักเรียนลงชื่อรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.45 น.
13.6 ผู้ปกครองและนักเรียนรับฟังคาชี้แจงนโยบายและการปฏิบัติของโรงเรียน
13.7 นักเรียนเข้ามอบตัวตามห้องและสถานที่ที่กาหนด
13.8 นักเรียนชาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งค่าใช้จ่ายจะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว

หน้า 6

ปฏิทินกาหนดการรับนักเรียนชั้น ม.1 ประเภททั่วไป
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีปีการศึกษา 2562
กาหนดการ
วัน/เดือน/ปี
 ดาวน์โหลดคู่มือ กรอกข้อมูลออนไลน์
10 – 27 มีนาคม 2562
และพิมพ์ใบสมัคร
22 – 23 มีนาคม 2562 (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ)
 ยื่นใบสมัคร
25 – 27 มีนาคม 2562 (นักเรียนในเขตและนอกเขต)
25 มีนาคม 2562 (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษสอบทักษะปฏิบัติ)
30 มีนาคม 2562 (นักเรียนในเขต นอกเขต และนักเรียน
 สอบคัดเลือก
ความสามารถพิเศษ)
27 มีนาคม 2562 (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ)
 ประกาศผล
3 เมษายน 2562 (นักเรียนในเขตและนอกเขต)
27 มีนาคม 2562 (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ)
 รายงานตัว
3 เมษายน 2562 (นักเรียนในเขตและนอกเขต)
8 เมษายน 2562 (นักเรียนในเขต นอกเขต และนักเรียน
 มอบตัว
ความสามารถพิเศษ)

ยื่นใบสมัคร
วันที่ 22–23 , 25-27 มี.ค. 2562
เวลา 8.30 – 16.30 น.

เลขประจําตัวผูสมัคร……………………..

ความสามารถพิเศษ ยื่นใบสมัคร
วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2562
เวลา 8.30 – 16.30 น.

ใบสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ประเภททั่วไป
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีปการศึกษา 2562

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 3x4 ซม.

โปรดอานคูมือการสมัครใหละเอียดกอนกรอกใบสมัคร
1.ขอมูลผูสมัคร
คํานําหนา ......................ชื่อ..............................................................................................................นามสกุล......................................................................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน             
โทรศัพทมือถือ....................................................
2. ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่.......... ซอย.........................หมูที่................ตําบล..............................อําเภอ..............................จังหวัด..............................................................
รหัสไปรษณีย..............................................ยายเขาอยูตั้งแตวันที่.............................. เดือน...................................................... พ.ศ. ...................................................................
3. ขอมูลการศึกษา
สําเร็จชั้น ป.6 / กําลังศึกษาชั้น ป.6 โรงเรียน...................................................................................... จังหวัด......................................................................................................
4. ขอมูลผูปกครองตามทะเบียนบาน
ชื่อผูปกครอง..............................................................ระบุความเกี่ยวของกับนักเรียน........................................โทรศัพทที่ติดตอได...................................................................
สวนนี้สําหรับนักเรียน
ขาพเจามีคุณสมบัติเปน(อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับกรรมการรับสมัคร)
นักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการ

หลักฐานการสมัคร

นักเรียนนอกเขตพืน้ ที่บริการ

ทะเบียนบานนักเรียนและผูปกครอง

1. ขาพเจาขอใชสทิ ธิการสมัคร ประเภท

ฉบับจริงพรอมถายสําเนา

นักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการ

รูปถาย 1 นิ้ว หรือ3x4ซม. 3 รูป

นักเรียนนอกเขตพืน้ ที่บริการ

ใบผลคะแนน O-NET

ขาพเจามีคุณสมบัติเปน

*** ยื่นใบสมัคร ณ หอประชุมลัดดา ชาคร

นักเรียนความสามารถพิเศษ (วันสมัครตองแนบหลักฐานและเกียรติบัตร)

สวนนีส้ ําหรับกรรมการ

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนแลว มีคุณสมบัติเปน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
1. นักเรียนไดสทิ ธิสมัคร
ในเขตพืน้ ที่บริการ
นอกเขตพืน้ ที่บริการ
2. ขาพเจาขอใชสทิ ธิสมัครความสามารถพิเศษ (กรณีมีคุณสมบัติ)
ดานกีฬา

ไดเหรียญรางวัลกีฬาแหงชาติ / ระดับชาติ

2. ขาพเจาขอใชสทิ ธิสมัครความสามารถพิเศษ (ตองสมัครวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2562)
ดานกีฬา

ฟุตบอล (ช) วอลเลยบอล (ญ)
ไดรับรางวัลกีฬาระดับชาติ
ระบุชนิดกีฬา.........................................................................................

ดานดนตรี

ดนตรีไทย ระบุชนิด..............................................................................
ดนตรีสากล ระบุชนิด..............................................................................

ดานศิลปะ

วาดภาพ

ดานนาฏศิลป ฟอนรํา
ดานอื่นๆ

.................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................... ผูสมัคร (ลงชื่อตอหนากรรมการ)
(....................................................................)
วันที่........... เดือน.......มีนาคม...... พ.ศ.2562

ฟุตบอล (ช) วอลเลยบอล (ญ)
ระบุชนิดกีฬา.........................................................................................

ดานดนตรี

ดนตรีไทย ระบุชนิด..............................................................................
ดนตรีสากล ระบุชนิด..............................................................................

ดานศิลปะ

วาดภาพ

ดานนาฏศิลป ฟอนรํา
ดานอื่นๆ .................................................................................................................
หมายเหตุ : หลักฐานความสามารถพิเศษใหสงพรอมกับใบสมัคร ถาไมมีหลักฐาน ไมรับ
สมัครประเภทความสามารถพิเศษ
ลงชื่อ........................................................... กรรมการตรวจหลักฐาน
(....................................................................)
ลงชื่อ........................................................... กรรมการเก็บหลักฐาน
(....................................................................)
วันที่........... เดือน.....มีนาคม........ พ.ศ.2562

คุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตองมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ขอ ดังนี้

1. มีชื่อในทะเบียนบานในเขตพื้นที่บริการไมนอยกวา 2 ป นับถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
2. อาศัยอยูกับ บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย หรือผูปกครอง
หากนักเรียนมีคุณสมบัติไมครบขอใดขอหนึ่งการจะไดรับสิทธิ์เปนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จะตองมีหลักฐานอางถึงแนบประกอบ
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ไดแก เขตพื้นที่บริการตามขอ 1 และ ขอ 2

หมายเหตุ
1)
2)
3)

รูปถายนักเรียน (สวมชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 3x4 ซม. จํานวน 3 รูป
แตงชุดนักเรียนและนําใบผลคะแนน O-NET มายื่น
ในวันที่สมัคร
นักเรียนสามารถกรอกใบสมัครออนไลน ณ สถานที่
รับสมัคร และโปรดเตรียมหลักฐานการสมัครใหครบ

1. อําเภอเมืองเพชรบุรี ไดแก ตําบลทาราบ ตําบลคลองกระแชง ตําบลตนมะพราว ตําบลธงชัย ตําบลนาวุง ตําบลบานกุม ตําบลบานหมอ ตําบลโพพระ ตําบลไรสม ตําบลเวียงคอย ตําบลหนองพลับ ตําบลหัวสะพาน
ตําบลตนมะมวง ตําบลชองสะแก หมู 1, 2, 6, 8, 10 ตําบลโพไรหวาน หมูที่ 1 – 5, 7 ตําบลหนองโสน หมูที่ 1 - 3, 5 - 7 , ตําบลบางจาก, ตําบลวังตะโก
2. เขตพื้นที่ผอนปรน
2.1) อําเภอเมืองเพชรบุรี
2.2) อําเภอบานลาด

เฉพาะ
เฉพาะ

ตําบลชองสะแก หมูที่ 3
ตําบลไรโคก ตําบลโรงเข ตําบลลาดโพธิ์ ตําบลสะพานไกร ตําบลสมอพลือ หมูที่ 1 – 6 ตําบลทาเสน หมูที่ 7 - 9

