ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
--------------------------------------------ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นั ก เรี ย น สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ เพื่ อ ให้ เด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ
การศึ กษาอย่ างทั่ ว ถึ งและได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ างเต็ม ตามศักยภาพ สอดคล้ องกับ เจตนารมณ์ ของรัฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบั ญ ญั ติ การศึกษาภาคบั งคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบั ญ ญั ติ การบริห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่ อ ให้ ก ารรั บ นั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ ของโรงเรีย นเบญจมราชู ทิ ศ สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึกษา เขต ๑๒ เป็ น ไปด้ว ยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็ น ธรรม เสมอภาค และตรวจสอบได้
ตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย นของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) งานรับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จึงกาหนด
รายละเอี ย ดการรั บ สมั ค รนั กเรี ย น ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ ๑ และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔ โครงการห้ อ งเรีย นปกติ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. จานวนรับ รวม ๒๔๐ คน นักเรียนชาย ๑๒๐ คน และนักเรียนหญิง ๑๒๐ คน ดังนี้
๑.๑ นักเรียนสอบประเภททั่วไป จากการสอบและคะแนน O-NET
๑.๒ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่เป็นบุตรโดยสายเลือดของข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
๒. ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รายการ
๒.๑ นักเรียนที่รับจากการสอบ
และใช้คะแนน O-NET
๒.๒ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
(บุตรครูและบุคลากรของโรงเรียน)

จานวนรับ
๒๔๐-ข้อ ๒.๒
ตามความเป็นจริง

รับสมัคร

สอบ

๓-๑๒
พ.ค.๖๓

วันเสาร์
ที่ ๖
มิ.ย.๖๓

รายงานตัว
รายงานตัว
และมอบตัว
และมอบตัว
ประกาศผล
(นักเรียนทีส่ อบได้ (นักเรียนทีส่ อบได้
ตัวจริง)
บัญชีสารอง)
วันเสาร์ที่ ๑๓
วันศุกร์ที่ ๑๒
มิ.ย.๖๓
วันพุธ ๑๐
มิ.ย.๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ มิ.ย.๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ ๑๑.๐๐ น.
๑๖.๓๐ น.

๓. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบ
๓.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กาลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓.๒ เป็นโสด

๒

๔. การสมัครสอบ
๔.๑ เข้าเว็บไซต์ www.benjama.ac.th/admission63
๔.๒ บันทึกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วน
๔.๓ พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
๔.๔ ติดรูปถ่ายนักเรียน
* หมายเหตุ โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ/เลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ/สถานที่สอบ
ทางเว็บไซต์ www.benjama.ac.th/admission63
๕. หลักฐานการสมัครทีน่ ักเรียนต้องนามาในวันสอบ
ให้นักเรียนเรียงเอกสารตามลาดับดังนี้
๕.๑ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียน (ตรวจสอบแล้วคืน)
๕.๒ ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนจากข้อ ๔
๕.๓ สาเนา ปพ.๑ (รับรองสาเนาด้วยตนเอง)
๕.๔ เอกสารแสดงผลคะแนน O-NET นักเรียนสามารถพิมพ์จากเว็บไซต์ สทศ. (รับรองสาเนาด้วยตนเอง)
๕.๕ กรณีทนี่ ักเรียนทีม่ าซื้อระเบียบการการสมัครจากโรงเรียนไว้ก่อนเกิดสถานการณ์การระบาดไวรัส
COVID-19 หากต้องการรับเงินคืนให้เตรียมใบเสร็จรับเงินตัวจริ งที่ได้รับจากโรงเรียน พร้อมแนบสาเนาหน้าสมุด
บัญชีธนาคาร เพื่อโรงเรียนจะโอนเงินคืนให้ จานวน ๑๐๐ บาท
เอกสารข้อ ๕.๒ – ๕.๕ ให้กรรมการคุมสอบเก็บเรียงตามบัญชีรายชื่อนักเรียน
* หมายเหตุ
- กรณีที่นักเรียนนาเอกสารมาไม่ครบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
- ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย
๖. ข้อสอบและคะแนนสอบ
๖.๑ ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน จานวน ๕ รายวิชา คิดเป็นคะแนนสอบร้อยละ ๗๐
๖.๒ ใช้คะแนน O-NET คิดเป็นคะแนนสอบร้อยละ ๓๐
๗. การสอบ
๗.๑ นักเรียนที่มาสมัครสอบทุกคนต้องมาสอบตามตารางสอบ
๗.๒ ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
๗.๓ นั กเรียนเงื่อนไขพิเศษ ต้องมาสอบเพื่อจัดกลุ่มการเรียนตามตารางสอบของห้องเรียนปกติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๗.๔ นั กเรีย นแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมและนั กเรียนทุ กคนสวมหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19

๓

ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบวันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
โครงการปกติ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
เวลา

วิชา
นาที
นักเรียนที่มาถึงห้องสอบ ให้เข้าห้องสอบและนั่งตามเลขที่นั่งสอบ
(ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่มาหลังเวลา ๐๙.๒๐ น. เข้าห้องสอบ)
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๕ น.
คณิตศาสตร์
๓๕
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น.
ภาษาไทย
๓๐
๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๕ น.
สังคมศึกษา
๓๐
๑๐.๔๕ – ๑๐.๕๕ น.
รับประทานอาหารว่าง
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๕ น.
วิทยาศาสตร์
๓๕
๑๑.๔๐ – ๑๒.๑๐ น.
ภาษาอังกฤษ
๓๐

คะแนน
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๘. การประกาศผลการสอบ
ก าหนดให้ มี ก ารประกาศผลสอบในวั น พุ ธ ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓ ณ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์
หอประชุ ม ลานเข้ า แถว เว็ บ ไซต์ www.benjama.ac.th และกลุ่ ม ไลน์ ง านรั บ นั ก เรี ย นประจ าปี ๒๕๖๓
โดยผลการสอบจะประกาศผลเรียงตามลาดับคะแนนรวมที่สอบได้ กรณีที่มีนักเรียนที่สอบได้มีคะแนนรวมเท่ากัน
โรงเรียนจะพิจารณาตามลาดับดังนี้
๘.๑ คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์
๘.๒ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ตามลาดับ
๘.๓ จั บ ฉลาก
๙. รายงานตัวและมอบตัว
กาหนดให้นักเรียนที่สอบได้ตามประกาศมารายงานตัวและมอบตัว ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยปฏิบัติดังนี้
๙.๑ การแต่งกาย
นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิ ศ อนุญาตให้นักเรียน ๑ คน
มาพร้อมผู้ปกครอง ๑ คน เท่านั้น นักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID – 19 และไม่อนุญาตให้นารถเข้ามาบริเวณโรงเรียน
๙.๒ เอกสารที่ต้องนามาในวันรายงานและมอบตัว
เอกสารการมอบตัว ฉบั บที่ถ่ายสาเนาให้ รับรองส าเนาเอกสารทุกฉบั บ และเรียงเอกสาร
ตามลาดับดังนี้
๑. เอกสารการมอบตัวให้นักเรียนดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ww.benjama.ac.th/admission63
พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
๒. ปพ. ๑ ฉบับจบการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักของนักเรียน ของบิดา และ
ของมารดา พร้อมรับรองสาเนา
๔. ใบบันทึกสุขภาพประจาตัวนักเรียน (ถ้ามี)
๕. สาเนาการโอนเงินระดมทรัพยากรเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียน จานวน ๓,๙๒๐ บาท

๔

ผู้ที่สอบได้แล้ว ไม่มารายงานตัว มอบตัว ตามวัน เวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากโรงเรียน
ตรวจสอบพบว่า นั กเรีย นขาดคุณ สมบั ติห รือแสดงเอกสารหลั กฐานที่เป็น เท็จ ถือว่ามีความผิ ดทางกฎหมาย
และถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับ
ผู้ที่สอบได้ในบัญชีตามประกาศในบัญชีสารอง ตามลาดับ ให้มารายงานตัวและมอบตัวใน วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ จนครบจานวนตามแผนการรับนักเรียน
๑๐. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (โอนผ่านบัญชีธนาคารโรงเรียน)
๑๐.๑ เงินระดมทรัพยากรฯ
๒,๙๒๐ บาท
๑๐.๒ ค่าสมัคร/บารุง สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๕๐๐ บาท
๑๐.๓ ค่าใช้จ่ายกลุ่มพัฒนาผู้เรียน (คู่มือนักเรียน, SMS, ปฐมนิเทศ, บัตรประจาตัว)
๕๐๐ บาท
รวม
๓,๙๒๐ บาท
หมายเหตุ
- สมุดนักเรียน ชุดพละและกระเป๋าสะพายหลัง นักเรียนสามารถซื้อในวันรายงานตัวและมอบตัว
ทีร่ ้านสวัสดิการของโรงเรียน อาคารอเนกประสงค์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. รับนักเรียนรวมทั้งหมด ๒๔๐ คน ดังนี้
๑.๑ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต จานวนรวม ๑๒๐ คน (จากการสอบ)
๑.๒ แผนการเรียน ศิลป์ – คานวณ จานวน ๑๒๐ คน (จากการสอบ, นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
และนักเรียนความสามารถพิเศษ)
๒. ประเภทของการรับ
๒.๑ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ (สอบแยกแผนการเรียน)
ให้ นักเรียนที่ส อบได้ ตามประกาศผลการสอบแยกแผนของโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ทุกคนมายืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมธัชมุนี โดยให้นักเรียนปฏิบัติ
ดังนี้
๒.๑.๑. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน และสวมหน้ากากอนามัย
๒.๑.๒ นาบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์
๒.๑.๓ นักเรียนที่สอบแยกแผน แผนการเรียนวิทย์ – คณิต และแผนการเรียนศิลป์-คานวณ
ทีไ่ ม่ประสงค์จะสอบรอบทั่วไปให้มายืนยันสิทธิ์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
๒.๑.๔ นักเรียนที่สอบแยกแผนได้ แผนการเรียนศิลป์ – คานวณ ที่มาสอบรอบทั่วไปให้มา
ยืนยันสิทธิ์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๒.๑.๕ การเปลี่ยนแผนการเรียน ผู้ที่จะเปลี่ยนแผนการเรียนได้นั้นต้องเป็นนักเรียนที่สอบได้
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต สามารถเปลี่ยนแผนการเรียนเป็นแผนศิลป์ – คานวณได้ ส่วนนักเรียนที่สอบแยกแผนการเรียน
ได้แผนการเรียนศิลป์ – คานวณหากต้องการเปลี่ยนแผนการเรียนต้องสมัครสอบใหม่ โดยสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่
วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
หากมีนักเรียนที่สอบแยกแผนการเรียนได้ไว้แล้วไม่มายืนยันสิทธิ์ ภายในวันและเวลาที่กาหนด
ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับ
นักเรียนที่สอบได้ ในประกาศผลการสอบทั่วไปตามลาดับ จนครบจานวนตามแผนการรับนักเรียน
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๒.๒ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ต้องเป็นนักเรียนที่เป็นบุตรโดยสายเลือดของข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
และสมัครสอบ รายงานตัว มอบตัว ตามวัน เวลา ที่กาหนด เหมือนนักเรียนสอบรอบทั่วไป
๒.๓ นักเรียนความสามารถพิเศษ
๒.๓.๑ คุณสมบัติ
๒.๓.๑.๑ ต้องเป็นนักเรียนที่มีความสามารถในด้านดนตรีไทย วงโยธวาทิต กีฬาบาสเกตบอล
กีฬาฟุตบอล
๒.๓.๑.๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้น ม.๑-๓ ไม่ต่ากว่า ๒.๐
๒.๓.๒ การสอบคัดเลือกตามประเภทความสามารถพิเศษ
กาหนดการสอบคัดเลื อกตามประเภทของความสามารถพิเศษ (ภาคปฏิบัติ) วันพุธที่ ๓
มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ให้ นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียนเดิม และเตรียมชุด อุปกรณ์ แฟ้มสะสมผลงาน สาหรับเข้ารับการทดสอบ
๒.๓.๓. การประกาศผล
ประกาศผลการสอบตามประเภทของการความสามารถพิเศษ (ภาคปฏิ บัติ) วันศุกร์ที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๖๓
๒.๓.๔ การสอบ ภาคความรู้ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศในข้อ ๒.๓.๓ แต่งกายด้วย
เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย นโรงเรี ย นเดิ ม น าเอกสารหลั กฐานตามข้ อ ๓.๓ และมาสอบตามตารางสอบ วั นอาทิ ตย์ ที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๖๓
๒.๓.๕ การรายงานตัวนักเรียนความสามารถพิเศษ
นักเรียนที่ได้รับประกาศเป็นนักเรียนความสามารถพิเศษ ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง
ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมธัชมุนี
ผู้ที่ได้รับการประกาศให้เป็ นนักเรียนความสามารถพิเศษแล้วไม่มารายงานตัวและมอบตัว
ตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับผู้ที่สอบได้ใน
บัญชีตามประกาศตามลาดับให้มารายงานตัวจนครบจานวน ตามแผนการรับนักเรียน
๓. นักเรียนสอบรอบทั่วไป (นักเรียนม.๓ โรงเรียนอื่นและโรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
หากจานวนนักเรียนข้อ ๒. ไม่ครบตามแผนการรับนักเรียน โรงเรียนจะเรียกรับนักเรียนที่สมัครสอบใน
วัน ที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสอบได้ตามประกาศของโรงเรียนเบญจมราชูทิ ศ จนครบจานวนตาม
แผนการรับนักเรียน
๓.๑ คุณสมบัตขิ องนักเรียนที่มีสิทธิ์มาสมัครสอบ
๓.๑.๑. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือกาลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓.๑.๒. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก
๓.๑.๓. เป็นโสด
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๓.๒. การสมัครสอบ
๓.๒.๑ เข้าเว็บไซต์ www.benjama.ac.th/admission63
๓.๒.๒ บันทึกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วน
๓.๒.๓ พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
๓.๒.๔ ติดรูปถ่ายนักเรียน
* หมายเหตุ โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ/เลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ/สถานที่สอบ
ทางเว็บไซต์ www.benjama.ac.th/admission63
๓.๓. หลักฐานการสมัครทีน่ ักเรียนต้องนามาในวันสอบ
ให้นักเรียนเรียงเอกสารตามลาดับดังนี้
๓.๓.๑ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียน (ตรวจสอบแล้วคืน)
๓.๓.๒ ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนจากข้อ ๓.๒
๓.๓.๓ สาเนา ปพ.๑ (รับรองสาเนาด้วยตนเอง)
๓.๓.๔ เอกสารแสดงผลคะแนน O-NET นักเรียนสามารถพิมพ์จากเว็บไซต์ สทศ. (รับรองสาเนาด้วยตนเอง)
๓.๓.๕ กรณีที่นักเรียนที่มาซื้อระเบียบการการสมัครจากโรงเรียนไว้ก่อนเกิดสถานการณ์การระบาด
ไวรัส COVID-19 หากต้องการรับเงิน คืนให้ เตรียมใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่ได้รับจากโรงเรียน พร้อมแนบสาเนา
หน้าสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อโรงเรียนจะโอนเงินคืนให้ จานวน ๑๐๐ บาท
เอกสารข้อ ๓.๓.๒ – ข้อ ๓.๓.๕ ให้กรรมการคุมสอบเก็บเรียงตามบัญชีรายชื่อนักเรียน
* หมายเหตุ
- กรณีที่นักเรียนนาเอกสารมาไม่ครบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
- ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย
๔. ข้อสอบและคะแนนสอบ
๔.๑ ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน จานวน ๕ รายวิชา คิดเป็นคะแนนสอบร้อยละ ๗๐
๔.๒ ใช้คะแนน O-NET คิดเป็นคะแนนสอบร้อยละ ๓๐
๕. การสอบ
๕.๑ นักเรียนที่มาสมัครสอบต้องมาสอบตามตารางสอบจึงจะได้รับการประกาศผลสอบ
๕.๒ ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
๕.๓ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนความสามารถพิเศษต้องมาสอบเพื่อจัดกลุ่มการเรียนตาม
ตารางสอบของห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๕.๔ นั กเรีย นแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมและนั กเรียนทุ กคนสวมหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19
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ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
โครงการห้องเรียนปกติ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษและนักเรียนความสามารถพิเศษ
เวลา

วิชา
นาที
นักเรียนที่มาถึงห้องสอบ ให้เข้าห้องสอบและนั่งตามเลขที่นั่งสอบ
(ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่มาหลังเวลา ๐๙.๒๐ น. เข้าห้องสอบ)
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๕ น.
คณิตศาสตร์
๓๕
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น.
ภาษาไทย
๓๐
๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๕ น.
สังคมศึกษา
๓๐
๑๐.๔๕ – ๑๐.๕๕ น.
รับประทานอาหารว่าง
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๕ น.
วิทยาศาสตร์
๓๕
๑๑.๔๐ – ๑๒.๑๐ น.
ภาษาอังกฤษ
๓๐

คะแนน
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๖. การประกาศผลการสอบ
กาหนดให้มีการประกาศผลสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
หอประชุ ม ลานเข้ า แถว เว็ บ ไซต์ www.benjama.ac.th และกลุ่ ม ไลน์ ง านรั บ นั ก เรี ย นประจ าปี ๒๕๖๓
โดยผลการสอบจะประกาศผลเรียงตามลาดับคะแนนรวมที่สอบได้ กรณีที่มีนักเรียนที่สอบได้มีคะแนนรวมเท่ากัน
โรงเรียนจะพิจารณาตามลาดับดังนี้
๖.๑ คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์
๖.๒ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ตามลาดับ
๖.๓ จับฉลาก
๗. การรายงานตัวและเลือกแผนการเรียน
กาหนดให้นักเรียนที่สอบแยกแผนการเรียนได้และมายืนยันสิทธิไว้ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
(ไม่มาสอบใหม่) นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ นักเรียนความสามารถพิเศษ มารายงานตัวและนักเรียนที่ได้เป็นตัวจริงตาม
ประกาศผลการสอบรอบทั่วไปมาเลือกแผนการเรียน ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมธัชมุนี
โดยปฏิบัติดังนี้
๗.๑ การแต่งกาย แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือชุดเครื่องแบบนักเรียน ม.๔
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มารายงานตัวเพื่อเลือกแผนการเรียน นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19
๗.๒ การรายงานตัว
รับลงทะเบียนและรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
*** นักเรียนที่สอบแยกแผนการเรียนได้และมายืนยันสิทธิไว้ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
(ไม่มาสอบใหม่) นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ นักเรียนความสามารถพิเศษ ลงทะเบียนรายงานตัวเสร็จให้นักเรียนกลับบ้านได้
๗.๓ การเลือกแผนการเรียน
๗.๓.๑ นั กเรี ยนที่ สอบได้ ตามประกาศตามข้ อ ๖ และมาลงทะเบี ยนรายงานตั ว เลื อกแผนการเรียน
ตามลาดับที่สอบได้ในประกาศของโรงเรียน เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๗.๓.๒ นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กาหนดโรงเรียนจะให้นักเรียนเลือกเรียนในแผนการ
เรียนที่เหลือหลังจากกระบวนการเลือกแผนการเรียนของนักเรียนที่มาลงทะเบียนรายงานตัวตามเวลาที่กาหนดเสร็จสิ้นแล้ว
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๘. การมอบตัว
กาหนดให้นักเรียนทุกคนที่มารายงานตัวยืนยันสิทธิและเลือกแผนการเรียนในวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๖๓ มามอบตัว ในวันอาทิ ตย์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โดยปฏิบัติดังนี้
๘.๑ การแต่งกาย
นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน ม.๔ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุญาตให้นักเรียน ๑ คน
มาพร้อมผู้ปกครอง ๑ คน เท่านั้น และต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19
ไม่อนุญาตให้นารถเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
๘.๒ เอกสารที่ต้องนามาในวันรายงานและมอบตัว
เอกสารการมอบตัว ฉบั บที่ถ่ายสาเนาให้ รับรองส าเนาเอกสารทุกฉบั บ และเรียงเอกสาร
ตามลาดับดังนี้
๑. เอกสารการมอบตัวให้นักเรียนดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ww.benjama.ac.th/admission63
พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
๒. ปพ. ๑ ฉบับจบการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักของนักเรียน ของบิดา และ
ของมารดา พร้อมรับรองสาเนา
๔. ใบบันทึกสุขภาพประจาตัวนักเรียน (ถ้ามี)
๕. สาเนาการโอนเงินระดมทรัพยากรเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียน จานวน ๓,๒๗๐ บาท
ผู้ที่สอบได้แล้ว ไม่มารายงานตัว มอบตัว ตามวัน เวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากโรงเรียน
ตรวจสอบพบว่า นั กเรีย นขาดคุณ สมบั ติห รือแสดงเอกสารหลั กฐานที่เป็น เท็จ ถือว่ามีความผิ ดทางกฎหมาย
และถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับ
ผู้ที่สอบได้ในบัญชีตามประกาศในบัญชีสารอง ตามลาดับ ให้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ จนครบจานวนตามแผนการรับนักเรียน
๙. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๙.๑. เงินระดมทรัพยากรฯ
๒,๒๗๐ บาท
๙.๒ ค่าสมัคร/บารุง สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๕๐๐ บาท
๙.๓ ค่าใช้จ่ายกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
๕๐๐ บาท
(คู่มือนักเรียน, SMS, ปฐมนิเทศ, บัตรประจาตัว)
รวม
๓,๒๗๐ บาท
หมายเหตุ
- สมุดนักเรียน ชุดพละและกระเป๋าสะพายหลัง นักเรียนสามารถซื้อในวันรายงานตัว
และมอบตัว ทีไ่ ด้ร้านสวัสดิการของโรงเรียน อาคารอเนกประสงค์
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

