ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖4
(ปรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

--------------------------------------------ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖4 เพื่ อ ให้ เด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ
การศึ กษาอย่า งทั่ว ถึงและได้ รับ การพั ฒ นาอย่ างเต็ ม ตามศัก ยภาพ สอดคล้ องกั บเจตนารมณ์ ข องรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาภาคบั งคั บ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญ ญั ติ การบริหารราชการกระทรวงศึก ษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจากหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๓๙๓ ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน เรื่อง การดาเนิ นการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
เพื่ อ ให้ ก ารรั บ นั ก เรีย น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ ของโรงเรีย นเบญจมราชู ทิ ศ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และตรวจสอบได้
งานรับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนปกติ
๑.๑ จานวนรับ รวม ๒๔๐ คน แบ่งเป็น
นักเรียนชาย เป็นนักเรียนที่รับจากการสอบและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รวม ๑๒๐ คน
นักเรียนหญิง เป็นนักเรียนที่รับจากการสอบและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รวม ๑๒๐ คน
๑.๒ ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนปกติ
รับสมัคร
สอบ
ประกาศผล

วันที่ 24-28 เม.ย.64
วันเสาร์ที่ ๒๒ พ.ค.64
ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ พ.ค.64

รายงานตัว/มอบตัว

วันเสาร์ที่ ๒๙ พ.ค.64

www.benjama.ac.th/admission64
โรงเรียนเบญจมราชูทศิ
บอร์ดประชาสัมพันธ์หอประชุมลานเข้าแถว
และที่เว็บไซต์ www.benjama.ac.th
ตามห้องเรียนที่กาหนด

๑.๓ คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบ
สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กาลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3
๑.๔ การสมัครสอบ
๑.๔.1 ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครทางเว็บไซต์
www.benjama.ac.th/admission64
๑.๔.๒ กรอกข้อมูลและบันทึกข้อมูลของผู้สมัคร ทางเว็บไซต์ www.benjama.ac.th/admission64
ให้ครบถ้วน
๑.๔.๓ พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และติดรูปถ่ายนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด 1 นิ้ว
(รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดา และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
* หมายเหตุ โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ/เลขที่นงั่ สอบ/ห้องสอบ/สถานที่สอบ
ทางเว็บไซต์ www.benjama.ac.th/admission64

๒

๑.๕ หลักฐานที่นักเรียนต้องนามาในวันสอบ
ให้นักเรียนเรียงเอกสารตามลาดับดังนี้
๑.๕.๑ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงหรือเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายของนักเรียน (ตรวจสอบแล้วคืน)
๑.๕.๒ ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายนักเรียนจากข้อ ๑.4.3
๑.๕.๓ หลักฐานแสดงผลการเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.๑) หรือเทียบเท่ า หรือหนังสื อ
รับรองของสถานศึกษาว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับสาเนา จานวน ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาด้วยตนเอง)
เอกสารข้อ ๑.5.๒ – ๑.5.๓ ให้กรรมการกากับห้องสอบเก็บเรียงตามบัญชีรายชื่อนักเรียน
* หมายเหตุ - กรณีที่นักเรียนนาเอกสารมาไม่ครบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
- ผู้ ส มั ค รต้ อ งตรวจสอบและรั บ รองความถู ก ต้ อ งของเอกสารหลั ก ฐาน หากโรงเรี ย นตรวจพบ
เอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย
๑.๖ การสอบ
๑.๖.๑ นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนต้องมาสอบตามตารางสอบ
๑.๖.๒ ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
2.๖.๓ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ต้องมาสอบเพื่อจัดกลุ่มการเรียนตามตารางสอบของห้องเรียนปกติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
2.๖.๔ นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19
๑.๗ ข้อสอบ คะแนนสอบและตารางสอบ
ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จานวน ๕ รายวิชา
ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนปกติ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
สอบวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม 2564
เวลา
วิชา
นาที
คะแนน
นักเรียนที่มาถึงห้องสอบ ให้เข้าห้องสอบและนั่งตามเลขที่นั่งสอบ
08.30 น.
(ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่มาหลังเวลา ๐๙.๒๐ น. เข้าห้องสอบ)
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๕ น.
คณิตศาสตร์
๓๕
๔๐
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น.
ภาษาไทย
๓๐
๔๐
๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๕ น.
สังคมศึกษา
๓๐
๔๐
๑๐.๔๕ – ๑๐.๕๕ น.
รับประทานอาหารว่าง (นักเรียนเตรียมมาเอง)
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๕ น.
วิทยาศาสตร์
๓๕
๔๐
๑๑.๔๐ – ๑๒.๑๐ น.
ภาษาอังกฤษ
๓๐
๔๐
๑.๘ การประกาศผลการสอบ
กาหนดให้มีการประกาศผลสอบภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
หอประชุมลานเข้าแถว และทางเว็บไซต์ www.benjama.ac.th โดยผลการสอบจะประกาศผลเรียงตามลาดับ
คะแนนรวมที่สอบได้ กรณีที่มีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมเท่ากันโรงเรียนจะพิจารณาตามลาดับดังนี้
๑.๘.1 คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์
๑.๘.2 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ตามลาดับ
๑.๘.3 จั บ ฉลาก

๓

๑.๙ การรายงานตัวและมอบตัว
ก าหนดให้ นั ก เรี ย นที่ ส อบได้ ต ามประกาศมารายงานตั ว ในวั น เสาร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม 2564
เวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยปฏิบัติดังนี้
๑.๙.๑ การแต่งกาย
นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุญาตให้นักเรียน ๑ คน
มาพร้อมผู้ปกครอง ๑ คน เท่านั้น นักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID – 19 และไม่อนุญาตให้นารถเข้ามาบริเวณโรงเรียน
๑.๙.๒ เอกสารที่ต้องนามาในวันรายงานและมอบตัว
เอกสารการมอบตั วฉบั บที่ ถ่ายส าเนาให้รับ รองสาเนาเอกสารทุ กฉบั บ และเรียงเอกสาร
ตามลาดับดังนี้
๑. เอกสารการมอบตัวให้นักเรียนดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ww.benjama.ac.th/admission64
พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
๒. ปพ. ๑ ฉบับจบการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักของนักเรียน ของบิดา และ
ของมารดา พร้อมรับรองสาเนา
๔. สาเนาการโอนเงินระดมทรัพยากรเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียน จานวน ๓,๙๒๐ บาท
ผู้ที่สอบได้แล้วไม่มารายงานตัว มอบตัว ตามวัน เวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากโรงเรี ยน
ตรวจสอบพบว่า นัก เรียนขาดคุณ สมบัติ หรือ แสดงเอกสารหลัก ฐานที่ เป็ น เท็ จ ถือว่ามี ความผิด ทางกฎหมาย
และถูกตัดสิทธิ์ การเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลัง มิได้ โรงเรียนจะเรียกรับ
ผู้ ที่ ส อบได้ ใ นบั ญ ชี ต ามประกาศในบั ญ ชี ส ารอง ที่ ม ารายงานตั วใน วั น อาทิ ตย์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตามลาดับ ให้มอบตัวจนครบจานวน
ตามแผนการรับนักเรียน
๑.๑๐. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (โอนผ่านบัญชีธนาคารโรงเรียน)
๑. เงินบารุงการศึกษา
๒,๙๒๐ บาท
๒. ค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๕๐๐ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายกลุ่มพัฒนานักเรียน(ค่าคู่มือนักเรียน,ค่า SMS, ค่าปฐมนิเทศ,ค่าบัตรประจาตัว) ๕๐๐ บาท
รวม
๓,๙๒๐ บาท
๒. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
๒.๑ คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก เรี ย นเงื่ อ นไขพิ เ ศษ
๒.๑.๑ นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นอุ ป การะของผู้ บ ริ จ าคที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งเพื่ อ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย น
ซึ่ ง มี เ งื่ อ นไขหรื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น มาก่ อ น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ณ วั น ที่ ๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒
๒.๑.๒ นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น ผู้ ย ากไร้ แ ละด้ อ ยโอกาส
๒.๑.๓ นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น บุ ต รผู้ เ สี ย สละเพื่ อ ชาติ ห รื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ที่ ต้ อ งได้ รั บ การ
สงเคราะห์ ดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ
๒.๑.๔ นักเรียนที่เป็นบุตรโดยสายเลือดของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๒.๒ การสมัครและการสอบ
นักเรียนที่มีคุณสมบัติการเป็นนักเรียนเงื่อนไขพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องปฏิบัติดังนี้
๒.๒.๑ สมัครสอบระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 ทาง www.benjama.ac.th/admission64
๒.๒.๒ สอบวั น เสาร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม 2564 เพื่ อ จั ด กลุ่ ม การเรี ย นตามตารางสอบของ
ห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
*หมายเหตุ หลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบและข้อสอบเหมือนกับนักเรียนปกติ

๔

๒.๓ การประกาศผลสอบ
ก าหนดให้ มี ก ารประกาศผลสอบภายในวั น จั น ทร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม 2564 ณ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ หอประชุมลานเข้าแถว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และทางเว็บไซต์ www.benjama.ac.th
๒.๔ การรายงานตัวและมอบตัว
ก าหนดให้ นั ก เรี ย นที่ ส อบได้ ต ามประกาศมารายงานตั ว ในวั น เสาร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม 2564
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยปฏิบัติดังนี้
๒.๔.๑ การแต่งกาย
นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรี ยนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุญาตให้นักเรียน ๑ คน
มาพร้อมผู้ปกครอง ๑ คน เท่านั้น นักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID – 19 และไม่อนุญาตให้นารถเข้ามาบริเวณโรงเรียน
๒.๔.๒ เอกสารที่ต้องนามาในวันรายงานและมอบตัว
เอกสารการมอบตัวฉบั บที่ ถ่ายส าเนาให้รับ รองสาเนาเอกสารทุ กฉบั 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. สาเนาการโอนเงินระดมทรัพยากรเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียน จานวน ๓,๙๒๐ บาท
ผู้ที่ โรงเรียนประกาศรายชื่ อเป็ นนั ก เรีย นเงื่อนไขพิ เศษไม่ม ารายงานตั ว มอบตัว ตามวัน เวลาที่
กาหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้ แล้วโรงเรียนจะเรียกรับนักเรียนที่สอบได้ตามประกาศให้มา
รายงานตัวและมอบตัวจนครบตามแผนการรับนักเรียน
นักเรียนที่มารายงานตัวและมอบตัวหากโรงเรียนตรวจสอบพบว่า นักเรียนขาดคุณสมบัติหรือแสดง
เอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จ ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย และถูก ตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับผู้ที่สอบได้ในบัญชีตามประกาศในบัญชีสารอง ที่มารายงานตัวใน
วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ หอสมุดเฉลิ มพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชู ทิ ศ
ตามลาดับ ให้มอบตัวจนครบจานวนตามแผนการรับนักเรียน
๒.๕ รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (โอนผ่านบัญชีธนาคารโรงเรียน)
๑. เงินบารุงการศึกษา
๒,๙๒๐ บาท
๒. ค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๕๐๐ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายกลุ่มพัฒนานักเรียน(ค่าคู่มือนักเรียน,ค่า SMS, ค่าปฐมนิเทศ,ค่าบัตรประจาตัว) ๕๐๐ บาท
รวม
๓,๙๒๐ บาท

๕

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนปกติ
รับนักเรียนรวมทั้งหมด ๒๔๐ คน ดังนี้
1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ (สอบแยกแผนการเรียน)
2. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนความสามารถพิ เศษ (นักเรียนเงื่อ นไขพิเศษและนักเรียน
ความสามารถพิเศษ จานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของจานวนรับ)
3. รับสมัครนักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ในกรณีที่นักเรียนในข้อ 1 และ 2
ไม่ครบจานวนตามแผนการรับนักเรียน
ปฏิทินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒564
1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รายการ

วันและเวลา

การสอบคัดเลือก

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

การประกาศผล

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

การยืนยันสิทธิ์
ยืนยันแผนการเรียน
การรายงานตัว/มอบตัว

(สอบแยกแผนการเรียน)

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม 2564
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม 2564
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม 2564

สถานที่
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศและที่
เว็บไซต์ www.benjama.ac.th
หน้าห้องประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
หอประชุมลานเข้าแถว
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

2. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนความสามารถพิเศษ
2.1 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
รายการ

วันและเวลา

การสมัครสอบ
การสอบคัดเลือก

24-28 เมษายน 2564
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม 2564

การประกาศผล

ภายในวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม 2564

ยืนยันแผนการเรียน
การรายงานตัว/มอบตัว

วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม 2564

สถานที่
www.benjama.ac.th/admission64
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศและที่
เว็บไซต์ www.benjama.ac.th
หอประชุมลานเข้าแถว
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

2.2. นักเรียนความสามารถพิเศษ
รายการ
-

การสมัครสอบ
การสอบคัดเลือก
- สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ
- สอบวัดความรู้เพื่อจัดกลุ่มการเรียน
การประกาศผล
ยืนยันแผนการเรียน
การรายงานตัว/มอบตัว

วันและเวลา

สถานที่

24-27 เมษายน 2564

www.benjama.ac.th/admission64

วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- ภาคปฏิบัติวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม2564
- ผลสอบภายในวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม
2564
วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม 2564

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศและที่
เว็บไซต์ www.benjama.ac.th
หอประชุมลานเข้าแถว
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๖

3. นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
รายการ

วันและเวลา

การสมัครสอบ
การสอบคัดเลือก

24-28 เมษายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

การประกาศผล

ภายในวันอังคารที่ ๒5 พฤษภาคม 2564

การเลือกแผนการเรียน
การรายงานตัว/มอบตัว

วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม 2564

สถานที่
www.benjama.ac.th/admission64
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
บอร์ดประชาสัมพันธ์หอประชุม
ลานเข้าแถวและที่เว็บไซต์
www.benjama.ac.th
หอประชุมลานเข้าแถว
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

* หมายเหตุ นักเรียนที่สอบได้ทุกประเภทของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมารายงานตัวแสดงตน
ในวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หอประชุมลานเข้าแถว ตามเวลาที่กาหนด
๑. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ (สอบแยกแผนการเรียน)
๑.๑ คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สอบแยกแผนการเรียน
เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๑.๒ การสอบแยกแผนการเรียน
กาหนดสอบแยกแผนการเรียนในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๑.๓ ข้อสอบ คะแนนสอบและตารางสอบ
ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จานวน ๕ รายวิชา คิดเป็นคะแนน ร้อยละ 60
และใช้คะแนนจากผลการเรียนเฉลี่ย ๖ ภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 4๐
๑.๔ การประกาศผลการสอบ
ประกาศผลการสอบในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หอประชุม
ลานเข้าแถวและที่เว็บไซต์ www.benjama.ac.th
นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. มผ. และนักเรียนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดตาม
ประกาศของโรงเรียน โรงเรียนจะไม่ประกาศผลสอบแยกแผน
๑.๕ การยืนยันสิทธิ์
กาหนดให้นักเรียนที่สอบแยกแผนการเรียนได้มายืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ 23
พฤษภาคม 2564 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ แต่งกายด้วย
เครื่องแบบนั กเรีย นโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และนาบั ตรประชาชนตัวจริง หรือ เอกสารทางราชการที่มี รูปถ่ าย
นักเรียน (ตรวจสอบแล้วคืน) หากมีนักเรียนที่สอบแยกแผนการเรียนได้แล้วไม่มายืนยันสิทธิ์ ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับนักเรียนที่สอบได้ในบัญชีการสอบนักเรียนที่จบ ม.3
จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ตามลาดับคะแนนที่สอบได้จนครบจานวนตามแผนการรับนักเรียน
๑.๖ การเปลี่ยนแผนการเรียน
กาหนดให้ นั กเรียนมายืนยันสิทธิ์และเปลี่ยนแผนการเรียนที่ สอบได้ ด้วยตนเองวันอาทิ ตย์ที่ 23
พฤษภาคม 2564 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.ที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยผู้ที่จะเปลี่ยน
แผนการเรี ยนได้ นั้ น ต้ อ งเป็ น นั กเรี ยนที่ ส อบได้ แผนการเรี ยนวิ ท ย์ - คณิ ต สามารถเปลี่ ย นแผนการเรี ยนเป็ น
แผนศิลป์ – คานวณได้

๗

ส่วนนักเรียนที่สอบแยกแผนการเรียนได้แผนการเรียนศิลป์ – คานวณหากต้องการเปลี่ยนเป็น
แผนการเรียน วิทย์ - คณิต นักเรียนต้องสมัครและมาสอบตามตารางสอบเช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป โดยสมัครสอบ
ทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
๑.๗ การยืนยันแผนการเรียน (ตามประกาศที่สอบได้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564)
กาหนดให้นักเรียนมารายงานตัวและยืนยันแผนการเรียนด้วยตนเองในวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม
2564 ณ หอประชุมลานเข้าแถว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยปฏิบัติดังนี้
๑.๗.๑ การแต่งกาย แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือชุดเครื่องแบบนักเรียน
ม.๔ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มารายงานตัวเพื่อเลือกแผนการเรียน นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 และนาบัตรประชาชนตัวจริงหรือเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายนักเรียน
(ตรวจสอบแล้วคืน)
๑.๗.๒ การรายงานตัว
รับลงทะเบียนและรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. เมื่อรายงานตัวแล้วนักเรียน
ทุกคนรอแสดงตนในแผนการเรียนที่ได้ ณ จุดที่กาหนดในเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.3๐ น.
หากมีนั ก เรีย นที่ สอบแยกแผนการเรียนได้ต ามประกาศไม่ มารายงาน ภายในเวลา
๐๙.๓๐ น.ของวั น พุ ธที่ ๒๖ พฤษภาคม 2564 ถื อ ว่ า สละสิ ท ธิ์ ก ารเป็ น นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ
จะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับผู้ที่สอบจากบัญชีผู้สอบได้จากการสอบของนักเรียนที่จบ ม.3
จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม (สอบรอบทั่วไป) ตามลาดับจนครบจานวนตามแผนการรับนักเรียน
๑.8 การรายงานตัวเพื่อการมอบตัวและชาระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
กาหนดให้นักเรียนทุกคนที่มารายงานตัวยืนยันแผนการเรียนในวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
มารายงานตัวเพื่อมอบตัว ในวันอาทิตย์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดย
ปฏิบัติตนตามข้อ 7
๒. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนความสามารถพิเศษ
๒.๑ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
๒.๑.๑ คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก เรี ย นเงื่ อ นไขพิ เ ศษ
๒.๑.๑.๑ นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นอุ ป การะของผู้ บ ริ จ าคที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งเพื่ อ จั ด ตั้ ง
โรงเรี ย น ซึ่ ง มี เ งื่ อ นไขหรื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น มาก่ อ น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ณ วั น ที่ ๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒
๒.๑.๑.๒ นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น ผู้ ย ากไร้ แ ละด้ อ ยโอกาส
๒.๑.๑.๓ นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น บุ ต รผู้ เ สี ย สละเพื่ อ ชาติ ห รื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ที่ ต้ อ ง
ได้ รั บ การสงเคราะห์ ดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ
๒.๑.๑.๔ นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น บุ ต รโดยสายเลือดของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรของ
โรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ
๒.๒ นักเรียนความสามารถพิเศษ
๒.๒.๑ คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก เรี ย นความสามารถพิเศษ
๒.๒.๑.๑ ต้ องเป็ นนั ก เรียนที่ มี ความสามารถในด้านดนตรีไทย วงโยธวาทิ ต กี ฬ า
ฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล และกีฬาจักรยาน
๒.๒.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นม.๑-๓ ไม่ต่ากว่า ๒.0
๓. การรับนักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
๓.๑. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบโครงการห้องเรียนปกติ
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กาลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖3

๘

การสมัครสอบของนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ นักเรียนความสามารถพิเศษ และนักเรียนที่จบ ม.3 จาก
โรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
1. การรับสมัคร
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กาหนดให้มีการรับสมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนที่จบ ม.3
จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม รับสมัครวันที่ 24- 28 เมษายน 2564 นักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัคร
วันที่ 24- 27 เมษายน 2564 ทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
www.benjama.ac.th/admission64 โดยปฏิบัติดังนี้
1.1 ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครทางเว็บไซต์
www.benjama.ac.th/admission64
1.2 กรอกข้อมูลและบันทึกข้อมูลของผู้สมัคร ทางเว็บไซต์www.benjama.ac.th/admission64
ให้ครบถ้วน
1.3 พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และติดรูปถ่ายนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่าย
หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดา และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
* หมายเหตุ โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ/เลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ/สถานที่สอบ
ทางเว็บไซต์ www.benjama.ac.th/admission64
กรณีที่นักเรียนสมัครด้านความสามารถพิเศษ นั ก เรี ย นต้ อ งปฏิ บั ติ ดั ง นี้
- การคัดเลือก
กาหนดการคัดเลือกตามประเภทของความสามารถพิเศษ วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2564
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ให้นักเรียนนามาในวันสอบภาคปฏิบัติ โดยเตรียมชุดแต่ง
กายตามประเภทของความสามารถพิเศษ อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบความสามารถ และแฟ้มสะสมผลงาน ใบปพ.1 )
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกตามประเภทความสามารถพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตามประเภทความสามารถพิเศษวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม 2564
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หอประชุมลานเข้าแถวและที่เว็บไซต์ www.benjama.ac.th
2. หลักฐานที่นักเรียนต้องนามาในวันสอบ ให้นักเรียนเรียงเอกสารตามลาดับดังนี้
2.1. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงหรือเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายของนักเรียน (ตรวจสอบแล้วคืน)
2.2 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนจากข้อ 1.3
2.3 หลักฐานแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรอง
ของสถานศึกษาว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับสาเนา จานวน ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาด้วยตนเอง)
เอกสารข้อ 2.2 – 2.3 ให้กรรมการกากับห้องสอบเก็บเรียงตามบัญชีรายชื่อนักเรียน
* หมายเหตุ - กรณีที่นักเรียนนาเอกสารมาไม่ครบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
- ผู้สมัครต้อ งตรวจสอบและรับรองความถูกต้อ งของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสาร
หลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย

3. การสอบ
3.1 นักเรียนที่สมัครสอบต้องมาสอบตามตารางสอบจึงจะได้รับการประกาศผลสอบ
3.2 ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
3.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษและนักเรียนความสามารถพิเศษ ต้องมาสอบเพื่อจัดกลุ่มการเรียน
3.4 นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมและนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

๙

4. ข้อสอบ คะแนนสอบและตารางสอบ
4.1 ข้อสอบ โครงการห้องเรียนปกติ (นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ นักเรียนความสามารถพิเศษและนักเรียนที่
จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม) ใช้ข้อสอบของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จานวน 5 วิชา
4.2 ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนปกติ (นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ นักเรียน
ความสามารถพิเศษและนักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม) สอบวันอาทิตย์ท่ี 23 พฤษภาคม
2564 ตามตารางสอบต่อไปนี้
เวลา
08.30 น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๕ น.
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น.
๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๐.๕๕ น.
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๕ น.
๑๑.๔๐ – ๑๒.๑๐ น.

วิชา
นาที
คะแนน
นักเรียนที่มาถึงห้องสอบ ให้เข้าห้องสอบและนั่งตามเลขที่นั่งสอบ
(ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่มาหลังเวลา ๐๙.๒๐ น. เข้าห้องสอบ)
คณิตศาสตร์
๓๕
๔๐
ภาษาไทย
๓๐
๔๐
สังคมศึกษา
๓๐
๔๐
รับประทานอาหารว่าง (นักเรียนเตรียมมาเอง)
วิทยาศาสตร์
๓๕
๔๐
ภาษาอังกฤษ
๓๐
๔๐

5. การประกาศผลสอบ
ก าหนดให้ มี ก ารประกาศผลสอบภายในวั น อั ง คารที่ ๒๕ พฤษภาคม 2564 ณ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ หอประชุมลานเข้าแถวและที่เว็บไซต์ www.benjama.ac.th โดยผลการสอบจะประกาศผลเรียง
ตามลาดับคะแนนรวมที่สอบได้ กรณีที่มีนักเรียนที่สอบได้มีคะแนนรวมเท่ากันโรงเรียนจะพิจารณาตามลาดับดังนี้
5.๑ คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์
5.๒ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรมตามลาดับ
5.๓ จับฉลาก
6. การรายงานตัวเพื่อเลือกแผนการเรียน
กาหนดให้นักเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ นักเรียนความสามารถพิเศษ
และนักเรียนที่สอบได้เป็นตัวจริงจากการสอบรอบทั่วไป มารายงานตัวและเลือกแผนการเรียนด้วยตนเองในวันพุธ
ที่ ๒๖ พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมลานเข้าแถว โดยปฏิบัติดังนี้
6.๑ การแต่งกาย แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือชุดเครื่องแบบนักเรียน ม.๔
โรงเรี ย นเบญ จมราชู ทิ ศ มารายงานตั ว เพื่ อ เลื อ กแผนการเรี ย น นั ก เรี ย นทุ ก คนสวมหน้ า กากอนามั ย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 และนาบัตรประชาชนตัวจริงหรือเอกสารทางราชการที่มีรู ป
ถ่ายนักเรียน (ตรวจสอบแล้วคืน)
6.๒ การรายงานตัว และเลือกแผนการเรียน ในวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมลานเข้าแถว
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
- รับลงทะเบียนและรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
- เลือกแผนการเรียน ๑๐.๐๐ - ๑๒.3๐ น.
หากมีนักเรียนที่เป็นนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนความสามารถพิเศษตามประกาศของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิ ศ ไม่ มารายงาน ภายในเวลา ๐๙.๓๐ น.ของวั นพุ ธที่ ๒๖ พฤษภาคม 2564 ถื อว่ า
สละสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับผู้ที่สอบได้
จากบัญชีการสอบของนักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม (สอบรอบทั่วไป) ตามลาดับจนครบจานวน
ตามแผนการรับนักเรียน.

๑๐

หากมีนักเรียนที่สอบได้เป็นตัวจริงตามประกาศผลการสอบของนักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียน
อื่นและโรงเรียนเดิม (สอบรอบทั่วไป) มารายงานตัวไม่ทันเวลา ๐๙.๓๐ น. ของวันพุธที่ 2๖ พฤษภาคม 2564
โรงเรียนจะรั บรายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนที่เหลือ
ตามลาดับที่ที่สอบได้จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
7 การรายงานตัวเพื่อมอบตัวและชาระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
ก าหนดให้ นั กเรี ย นทุ กคนที่ มารายงานตั วยื นยั นแผนการเรี ย นและเลื อกแ ผนการเรี ย น
ในวั น พุ ธ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มารายงานตั ว มอบตั ว ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลาตั้งแต่เวลา ๐๘.0๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยปฏิบัติดังนี้
7.๑ การแต่งกาย
นั กเรี ยนแต่ งกายด้ วยเครื่ องแบบนั กเรี ยน ม.๔ โรงเรี ยนเบญจมราชู ทิ ศ อนุ ญ าตให้ นั กเรี ยน
๑ คนมาพร้ อมผู้ ป กครอง ๑ คน เท่ านั้ น และต้ องสวมหน้ ากากอนามั ย เพื่ อป้ องกั น การแพร่ ระบาดของไวรั ส
COVID – 19 ไม่อนุญาตให้นารถเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
7.๒ เอกสารที่ต้องนามาในวันรายงานตัวและมอบตัว
เอกสารการมอบตั วฉบั บ ที่ ถ่ ายส าเนาให้ รับ รองส าเนาเอกสารทุ ก ฉบั บ และเรี ยงเอกสาร
ตามลาดับดังนี้
๑. เอกสารการมอบตัวให้นักเรียนดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ww.benjama.ac.th/admission64 พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
๒. ปพ. ๑ ฉบับจบการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาทะเบี ย นบ้ า น ที่ มี เลขประจาตั วประชาชน ๑๓ หลั ก ของนั ก เรี ย นของบิ ด าและ
ของมารดา พร้อมรับรองสาเนา
๔. สาเนาการโอนเงินระดมทรัพยากรเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียน จานวน ๓,๒๗๐ บาท
ผู้ที่สอบได้แล้วไม่มารายงานตัว มอบตัว ตามวัน เวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากโรงเรียน
ตรวจสอบพบว่า นักเรียนขาดคุณสมบัติ เอกสารไม่ครบ หรือแสดงเอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จ ถือว่ามีความผิด
ทางกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้ โรงเรียนจะ
เรี ยกรั บผู้ ที่ สอบได้ ในบั ญ ชี ตามประกาศในบั ญชี ส ารอง ที่ ม ารายงานตั วในวั นจั น ทร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตามลาดับ ให้มอบตัวจนครบ
จานวนตามแผนการรับนักเรียน
7.๓ รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
และได้รับอนุมัติจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ให้จัดทาโครงการระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ตามรายละเอียดดังนี้ คือ
๑. เงินบารุงการศึกษา
๒,27๐ บาท
๒. ค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๕๐๐ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายกลุ่มพัฒนานักเรียน(ค่าคู่มือนักเรียน,ค่า SMS, ค่าปฐมนิเทศ,ค่าบัตรประจาตัว) ๕๐๐ บาท
รวม
๓,๒๗๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖4
(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

