


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ขั้นตอนการผ่านเข้าประตู นักเรียนเข้า- ออกประตู 1 เท่านั้น ➔เข้าตามช่อง A1 - A6 ➔ ตรวจวัดอุณหภูมิ ➔ เดินตามเส้นทางที่กำหนด  

  ไปยังอาคารและห้องสอบ    (หากไม่พบห้องสอบ ไปยังจุดประชาสัมพันธ์ B1 , B2 ) 
  จุดคัดกรองช่อง A1 สำหรับตรวจวัดอุณหภมิู นักเรียนที่สอบ อาคาร 5  (ใช้เส้นทางสีชมพู )  
  จุดคัดกรองช่อง A2 สำหรับตรวจวัดอุณหภมิู นักเรียนที่สอบ ห้องคอมคณิต โรงยิม 1 -3 , อาคาร 3,อาคาร 4  (ใชเ้ส้นทางสีชมพู ) 
  จุดคัดกรองช่อง A3 สำหรับตรวจวัดอุณหภมิู นักเรียนที่สอบ อาคาร 1, อาคาร 2, หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ (ใช้เส้นทางสีชมพู ),  
                        อาคารเอนกประสงค์, ไฟฟ้า,สะเต็ม,ชย.1 ,เกษตร ฯ (ใช้เส้นทางสีชมพู ),  
  จุดคัดกรองช่อง A4 สำหรับตรวจวัดอุณหภมิู นักเรียนที่สอบ หอประชุมธัชมุนี (หอประชุม 1- 20 ) (ใช้เส้นทางสีฟ้า),  
  จุดคัดกรองช่อง A5 สำหรับตรวจวัดอุณหภมิู นักเรียนที่สอบ อาคาร 6 และศูนย์กีฬา ( ศูนย์กีฬา 1-10)  (ใช้เส้นทางสีฟ้า),  
  จุดคัดกรองช่อง A6 สำหรับตรวจวัดอุณหภมิู นักเรียนที่สอบ อาคาร 7  (ใช้เส้นทางสีฟ้า), 
 



              แนวปฏิบัตขิองนักเรียนสอบวดัความรู้ ป.6   โรงเรียนเบญจมราชูทศิ  ประจำปกีารศึกษา 2563   วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564  
                  นักเรียนมาสอบไม่ต้องเข้าแถว ให้ไปรอที่หน้าห้องสอบ ตรวจหลักฐาน เช็คชื่อและอนุญาตใหเ้ข้าห้องสอบเวลา 07.30 น. 
                   ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเขา้มาภายในบริเวณโรงเรียน และไม่อนุญาตให้นำรถทุกประเภทมาจอดภายในบริเวณโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จุดประชาสัมพันธ์จุดท่ี 2 B2 (หน้าอาคาร 6)    
สำหรับนักเรียนเลขรหัสประจำตัว  
11920-14041  (ห้องสอบท่ี 58 -119) 

จุดประชาสัมพันธ์จุดที่ 1 B1 หอประชุมลานเข้าแถว)    
สำหรับนักเรียนเลขรหัสประจำตัว  
10001 – 11919  (ห้องสอบที่ 1 -57) 
 
  

  ทางออก 

ทิศเหนือ 

 
ข้อที่ต้องปฏิบัติ สำหรับนักเรียนในวนัสอบ 

                -------------------------------------- 
1.ให้นักเรียนทุกคนเข้าทางประตู 1 เท่านั้น 
   ต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองที่ A1-A6 นักเรียน   
   ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย 
   และต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองด้านหน้า       
   โรงเรียนประตู 1 และเดินตามช่องที่โรงเรียน    
   กำหนด A1 - A6 
2. นักเรียนไม่ต้องเข้าแถวให้ไปรอที่หน้าห้อง   
สอบ/ กรรมการคุมสอบตรวจหลักฐาน เช็คชื่อ
และอนุญาตให้เข้าห้องสอบเวลา 7.30 น. 
3. อุปกรณ์ที่ต้องนำมา 
     3.1) ดินสอ 2B    3.2 ) กบเหลาดินสอ 
     3.3) ยางลบ        3.4 ) ปากกา  
     3.5) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน , 
   บัตรประจำตัวนักเรียน แสดงต่อกรรมการ 
   คุมสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ หรือเอกสารที่ทาง 
   ราชการออก ให้ที่มีรูปถ่ายนักเรียนติดอยู ่ 
4. หากนักเรียนมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเช่น 
ไมมีชื่อ ไม่ทราบสถานที่สอบ ลืมนำบัตรมา  
ให้ติด ต่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาต 
เข้าห้องสอบตามจุดประชาสัมพันธ์ดังนี้ 

 5.1 จุดประชาสัมพันธ์ที่ 1 B1 
(หอประชุมลานเข้าแถว)  
สำหรับนักเรียนเลขรหัสประจำตัว  
ที่ 10001 – 11919  (ห้องสอบ 1 - 57) 
5.2 จุดประชาสัมพันธ์ที่ 2  B2 
 (หน้าอาคาร 6 ) 
สำหรับนักเรียนเลขรหัสประจำตัว  
ที่ 11920 –14041 (ห้องสอบ 58 -119) 
6.นักเรียนสามารถนำโทรศัพท์เข้าห้องได้แต่
เวลาสอบต้องปิดเครื่องและวางคว่ำกับพื้นห้อง 

ภาพมุมสูงแสดงอาคารต่างๆของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

พระบรมพระบรมรูป  รูป  ร.๕ร.๕  B1 

ประตู 1ประตู 1  

B2 

ให้นักเรียนทุกคนเข้าทางประตู 1 เท่านั้น 

ต้องผ่านจุดตรวจ คัดกรอง  A1-A6   

นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
  นักเรียนต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองด้านหน้า       
   โรงเรียนประตู 1 
 

หอเกยีรติยศหอเกยีรติยศ
ppii99bbppLL  

เต้นเต้นท์ท์ติดต่อติดต่อ  

ประชาสัมพนัธ์ประชาสัมพนัธ์  



 
 
 
 
 

ภาพมุมสูงแสดงอาคารต่างๆ และห้องสอบของโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ 

ศูนย์กีฬา 
 

หอประชุมธัชมุนี 
 
 

ศูนย์อาหาร 
เอนกประสงค์   
นาฏศิลป์  
 

 หอสมุด 

อาคาร 1 

อาคาร 2 อาคาร 3 

อาคาร 4 

อาคาร 5 

 ศูนยส์ะเตม็
 

 อาคาร 6 
 อาคาร 6 

 อาคาร 7 
 เกษตร 

คหกรรม 

   สระว่ายน า้ 

โรงยิม 

ทิศเหนือ 

ข้อที่ต้องปฏิบัติ สำหรับผู้ปกครอง 
…………………………………….. 

1.ให้นักเรียนตรวจดูรายชื่อ /
สถานที่สอบ/ห้องสอบ  
ทางเว็บไซต์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

(www.benjama.ac.th) 
หากรายชื่อผิด หรือข้อมูลอื่นๆไม่
ถูกต้อง ให้แก้ไขในใบลงชื่อในวัน
มาสอบให้ถูกต้อง 
ให้นักเรียนศึกษาเส้นทางการ เข้า
สอบใหล้ะเอียด  
2. วางแผนการ รับ -ส่งนักเรียนที่
หน้าโรงเรียน และจุดรับเวลาสอบ
เสร็จสิ้น    
*** หากผู้ปกครองมีความจำเป็น
ติดต่อกับนักเรียนท่ีเต้นท์หน้าหอ
เกียรติยศ*** 
3. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามา
ภายในบริเวณโรงเรียน และ 
ไม่อนุญาตให้นำรถทุกประเภทมาจอด
ภายในบริเวณโรงเรยีน ผู้ปกครอง 
รับ-ส่งนักเรยีนด้านหน้าโรงเรียนจอด
ส่งข้างนอก 

 นักเรียน ป.6 สอบเสร็จวิชาสุดท้าย 
เวลา 12.15 น.  
นักเรียนเข้า และออกทางประตู 1 
เท่านั้น 
   
 

B2 

B1 

ประตู 1ประตู 1  

  ห้องสอบหอประชุม 1-20)   (ห้องสอบศูนย์กีฬา 1-10)  ห้องสอบ 721,722,723,724,725,726,727,731,741,742,743,744,745,746,747 

ห้องสอบประดู่แดง 1,2,3 , 622,632,633,634,635,641,642,643,644,645 

  (ห้องสอบ คอมคณิต)   (ห้องสอบโรงยิม1,2,3) 

 (อาคาร5 ชั้น1) คุณพ่อนับ 1,2,3, 512,513,514,515,516 

(อาคาร 5 ชั้น 2) ห้องสอบ 523,524,525,526,527,528  

(อาคาร5ชั้น 3) ห้องสอบ 531,531,532,533,534,535,536,537,538 

 (อาคาร 4 ชั้น1) ห้องสอบ 413,415 

(อาคาร 4 ชั้น 2) ห้องสอบ 422 

(อาคาร 4 ชั้น 3) ห้องสอบ 431,432,433 

อาคารฏิบัติการวทิย์ 

หอสมุดฯ ชั้น 1 ห้องสอบสืบค้น 1-2 
หอสมุดฯ ชั้น 2 (ห้องสอบสิริรัตน์ 1-2)   

  อาคาร ไฟฟ้า (ห้องสอบไฟฟ้า) 

  ห้องสอบ สะเต็ม, ชย.1 

    ขั้นตอนการผา่นเข้าประต ูนักเรียนเข้า- ออกประตู 1 เท่านั้น ➔เข้าตามช่อง A1 - A6 ➔ ตรวจวัดอุณหภูมิ ➔ เดินตามเส้นทางที่กำหนด  

ไปยังอาคารและห้องสอบ    (หากไม่พบห้องสอบ ไปยังจดุประชาสัมพันธ์ B1 , B2 ) 
จุดคัดกรองช่อง A1 สำหรับตรวจวัดอุณหภูม ินักเรียนที่สอบ อาคาร 5  (ใชเ้ส้นทางสีชมพู )  
จุดคัดกรองช่อง A2 สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ นักเรียนที่สอบ ห้องคอมคณิต โรงยิม 1 -3 , อาคาร 3,อาคาร 4  (ใชเ้ส้นทางสีชมพู ) 
จุดคัดกรองช่อง A3 สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ นักเรียนที่สอบ อาคาร 1, อาคาร 2, หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ (ใชเ้ส้นทางสชีมพู ),  
                        อาคารเอนกประสงค์, ไฟฟ้า,สะเต็ม,ชย.1 ,เกษตร ฯ (ใช้เส้นทางสีชมพ ู),  
จุดคัดกรองช่อง A4 สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ นักเรียนที่สอบ หอประชุมธัชมุนี (หอประชุม 1- 20 ) (ใชเ้ส้นทางสีฟ้า),  
จุดคัดกรองช่อง A5 สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ นักเรียนที่สอบ อาคาร 6 และศูนย์กีฬา ( ศูนย์กฬีา 1-10)  (ใชเ้ส้นทางสฟี้า),  
จุดคัดกรองช่อง A6 สำหรับตรวจวดัอุณหภูมิ นักเรียนที่สอบ อาคาร 7  (ใชเ้ส้นทางสีฟ้า), 
 

จุดประชาสัมพันธ์จุดท่ี 1 B1 หอประชุมลานเข้าแถว)   
สำหรับนักเรียนเลขรหัสประจำตัว10001 – 11919  (ห้องสอบท่ี 1 -57) 
กรณี ไม่ทราบห้องสอบ นักเรียนไมไ่ด้นำบัตรประชาชนมาติดต่อ ทีจุ่ดประชาสัมพันธ์ 1 
 

  

หอประชุม 

ลานเข้าแถว 

จุดประชาสัมพันธ์จุดที่ 2 B2 หน้าอาคาร6)  สำหรับนักเรียนเลขรหัสประจำตัว  

11920 –14041 (ห้องสอบที่ 58 -119) กรณี ไม่ทราบห้องสอบนักเรียนไม่ได้นำบัตรประชาชนมาติดต่อ จุดที่ 2 
(B2) 
ที่จุดประชาสัมพันธ์ 2    
สำหรับนักเรียนเลขรหัสประจำตัว10001 – 11919  (ห้องสอบท่ี 1 -57) 

 (อาคาร 3 ชั้น 1) ห้องสอบ 311,312,313,314 

(อาคาร 3 ชั้น 2) ห้องสอบ 321,322,323 

 (อาคาร 3 ชั้น 3) ห้องสอบ 331,332,333,335 

 
 

( 

  อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2  (ห้องสอบทิวสน 1-2) 

 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องสอบ ห้องคอมฯ  
 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องสอบ 231,232,   
                   ห้อง อาเซียน ,234,235 

 

  อาคาร 1ชั้น 2 
(ห้องสอบ 123) 



 

  (ห้องสอบ คอมคณิต) (อาคาร5 ชั้น1) คุณพ่อนับ 1,2,3, 512,513,514,515,516 

(อาคาร 5 ชั้น 2) ห้องสอบ 523,524,525,526,527,528  

(อาคาร5ชั้น 3) ห้องสอบ 531,531,532,533,534,535,536,537,538 

  ห้องสอบ ชย.1 ,สะเต็ม  

  โรงยิม 

  (ห้องสอบโรงยิม1,2,3)  (อาคาร 3 ชั้น 1) ห้องสอบ 311,312,313,314 

(อาคาร 3 ชั้น 2) ห้องสอบ 321,322,323 

 (อาคาร 3 ชั้น 3) ห้องสอบ 331,332,333,335 

 
 

( 

 (อาคาร 4 ชั้น1) ห้องสอบ 413,415 

(อาคาร 4 ชั้น 2) ห้องสอบ 422 

(อาคาร 4 ชั้น 3) ห้องสอบ 431,432,433 

    หอประชุม       
   ลานเข้าแถว 

  จุดประชาสัมพันธ์ 1 

    B1 

 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องสอบ ห้องคอมฯ  
 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องสอบ 231,232, ห้อง อาเซียน ,234,235 
 

  อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2  (ห้องสอบทิวสน 1-2) 

  อาคาร ไฟฟ้า (ห้องสอบไฟฟ้า)  (ห้องสอบเกษตร 1) 

  อาคาร 1ชั้น 2 (ห้องสอบ 123) 

  จุดประชาสัมพันธ์ 1 

    B2 

(อาคาร 6) ห้องสอบประดู่แดง 1,2,3 , 622,632,633,634,635,641,642,643,644,645 

 อาคาร 7 
ห้องสอบ 721,722,723,724,725,726,727,731,741,742,743,744,745,746,747 

  (ห้องสอบศูนย์กีฬา 1-10) 

  ห้องสอบหอประชุม 1-20) 

 เรอืนพยาบาล 

 นักเรียน ที่ผ่านจุดคัดกรอง A4  A5 A6 เส้นทางการเดิน สีฟ้า  

 นักเรียน ที่ผ่านจุดคัดกรอง A1  A2 A3  เส้นทางการเดิน สีชมพู 

พระบรมพระบรม  

รูป  รูป  ร.๕ร.๕  



 
 
 

  โรงยิม 

    หอประชุม       
   ลานเข้าแถว 



                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่อนุญาตใหผู้้ปกครองเข้ามาภายในโรงเรียน และไม่อนุญาตให้นำรถทุกประเภทมาจอดภายในบริเวณโรงเรียน  ผู้ปกครอง รบั – ส่งนักเรียนบริเวณ ด้านหน้าโรงเรียน  
นักเรียนเข้า - ออก โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ได้เฉพาะประตู 1 

 

เพื่อเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคทางหายใจปอดอกัเสบ 

(covid -19) ของ สบค.  
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย 

 


