
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
เร่ือง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  

โครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา  ๒๕๖4  
(ปรับสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

--------------------------------------------- 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖4  เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ      
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และจากหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๓๙๓ ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การด าเนินการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

เพื่อให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และตรวจสอบได้        
งานรับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จึงก าหนดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ โครงการห้องเรียนปกติ 
 ๑.๑ จ านวนรับ รวม  ๒๔๐ คน แบ่งเป็น  
   นักเรียนชาย เป็นนักเรียนท่ีรับจากการสอบและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รวม ๑๒๐ คน    
      นักเรียนหญิง เป็นนักเรียนท่ีรับจากการสอบและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รวม ๑๒๐ คน    

๑.๒ ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ โครงการห้องเรียนปกติ  
รับสมัคร วันท่ี 24-28 เม.ย.64 www.benjama.ac.th/admission64 
สอบ วันเสาร์ที่ ๒๒ พ.ค.64 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ 
ประกาศผล ภายในวันจนัทร์ที ่๒๔ พ.ค.64 บอร์ดประชาสัมพันธ์หอประชุมลานเข้าแถว 

และท่ีเวบ็ไซต์ www.benjama.ac.th 
รายงานตัว/มอบตัว วันเสาร์ที่ ๒๙ พ.ค.64 ตามห้องเรียนท่ีก าหนด 

 

๑.๓ คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบ 
 ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 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  พิมพ์ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วน และติดรูปถ่ายนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด 1 นิ้ว  
    (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า  และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
 * หมายเหตุ    โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ/เลขที่น่ังสอบ/ห้องสอบ/สถานที่สอบ  

ทางเว็บไซต์  www.benjama.ac.th/admission64 

http://www.benjama.ac.th/admission64


 

๒ 

 

 ๑.๕ หลักฐานที่นักเรียนต้องน ามาในวันสอบ  
 ให้นักเรียนเรียงเอกสารตามล าดับดังนี้ 

 ๑.๕.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงหรือเอกสารทางราชการท่ีมีรูปถ่ายของนักเรียน (ตรวจสอบแล้วคืน) 
    ๑.๕.๒  ใบสมัครท่ีติดรูปถ่ายนักเรียนจากข้อ ๑.4.3 
    ๑.๕.๓  หลักฐานแสดงผลการเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหนังสือ

รับรองของสถานศึกษาว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ฉบับส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาด้วยตนเอง) 
 เอกสารข้อ ๑.5.๒ – ๑.5.๓ ให้กรรมการก ากับห้องสอบเก็บเรียงตามบัญชีรายชื่อนักเรียน 
 

 ๑.๖ การสอบ 
  ๑.๖.๑  นักเรียนท่ีสมัครสอบทุกคนต้องมาสอบตามตารางสอบ 
  ๑.๖.๒  ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 
  2.๖.๓  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  ต้องมาสอบเพื่อจัดกลุ่มการเรียนตามตารางสอบของห้องเรียนปกติ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  2.๖.๔  นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามยั     
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19    
 

 ๑.๗  ข้อสอบ คะแนนสอบและตารางสอบ 
 ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ านวน ๕ รายวิชา  

ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนปกติ และนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 
สอบวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม  2564 

 

เวลา วิชา นาที คะแนน 

08.30 น. 
นักเรียนที่มาถึงห้องสอบ ให้เข้าหอ้งสอบและนั่งตามเลขที่นั่งสอบ  
(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  
ก าหนดให้มีการประกาศผลสอบภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

หอประชุมลานเข้าแถว  และทางเว็บไซต์ www.benjama.ac.th  โดยผลการสอบจะประกาศผลเรียงตามล าดับ
คะแนนรวมที่สอบได้  กรณีท่ีมีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมเท่ากันโรงเรียนจะพิจารณาตามล าดับดังนี้ 

   ๑.๘.1  คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์   
๑.๘.2  คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ตามล าดับ 
๑.๘.3  จับฉลาก 

 
 

* หมายเหตุ  -  กรณีท่ีนักเรียนน าเอกสารมาไม่ครบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  -  ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบ 

เอกสารหลักฐานท่ีได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย 
 



 

๓ 

 

 ๑.๙ การรายงานตัวและมอบตัว 
ก าหนดให้นักเรียนท่ีสอบได้ตามประกาศมารายงานตัวใน วันเสาร์ที่  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 และไม่อนุญาตให้น ารถเข้ามาบริเวณโรงเรียน 

๑.๙.๒  เอกสารที่ต้องน ามาในวันรายงานและมอบตัว 
เอกสารการมอบตัวฉบับท่ีถ่ายส าเนาให้รับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ และเรียงเอกสาร

ตามล าดับดังนี้ 
   ๑. เอกสารการมอบตัวให้นักเรียนดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ww.benjama.ac.th/admission64 

พร้อมท้ังกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
   ๒. ปพ. ๑ ฉบับจบการศึกษา ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน ท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักของนักเรียน ของบิดา และ

ของมารดา พร้อมรับรองส าเนา 
   ๔.  ส าเนาการโอนเงินระดมทรัพยากรเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียน จ านวน  ๓,๙๒๐ บาท 

ผู้ท่ีสอบได้แล้วไม่มารายงานตัว มอบตัว ตามวัน เวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์   และหากโรงเรียน
ตรวจสอบพบว่า นักเรียนขาดคุณสมบัติหรือแสดงเอกสารหลักฐานท่ีเป็นเท็จ  ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย  
และถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้   โรงเรียนจะเรียกรับ 
ผู้ ท่ี สอบได้ ในบัญ ชีตามประกาศในบัญชีส ารอง  ท่ี มารายงานตัวใน วันอาทิ ตย์ที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตามล าดับ ให้มอบตัวจนครบจ านวน
ตามแผนการรับนักเรียน   

๑.๑๐.  รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (โอนผ่านบัญชีธนาคารโรงเรียน) 
  ๑.  เงินบ ารุงการศึกษา       ๒,๙๒๐ บาท 
  ๒.  ค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ      ๕๐๐ บาท 
  ๓.  ค่าใช้จ่ายกลุ่มพัฒนานักเรียน(ค่าคู่มือนักเรียน,ค่า SMS, ค่าปฐมนิเทศ,ค่าบัตรประจ าตัว)  ๕๐๐  บาท 

   รวม         ๓,๙๒๐  บาท 
๒. นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ   
 ๒.๑ คุณสมบัติของนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ  
   ๒.๑.๑  นักเรียนที่อยู่ ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน  
ซึ่งมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อน  มติคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
   ๒.๑.๒  นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   ๒.๑.๓  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้ เ สียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ  ที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ  
   ๒.๑.๔  นักเรียนที่เป็นบุตรโดยสายเลือดของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
     

 ๒.๒ การสมัครและการสอบ 
   นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติการเป็นนักเรียนเงื่อนไขพิเศษระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ต้องปฏิบัติดังนี้ 
   ๒.๒.๑  สมัครสอบระหว่างวันท่ี 24 – 28 เมษายน 2564 ทาง www.benjama.ac.th/admission64 
   ๒.๒.๒  สอบวันเสาร์ท่ี ๒๒ พฤษภาคม  2564 เพื่อจัดกลุ่มการเรียนตามตารางสอบของ
ห้องเรียนปกติระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
   *หมายเหตุ หลักฐานท่ีต้องน ามาในวันสอบและข้อสอบเหมือนกับนักเรียนปกติ 



 

๔ 

 

  ๒.๓ การประกาศผลสอบ 
    ก าหนดให้มีการประกาศผลสอบภายใน วันจันทร์ที่  ๒๔ พฤษภาคม 2564 ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หอประชุมลานเข้าแถว  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และทางเว็บไซต์ www.benjama.ac.th   
 

๒.๔ การรายงานตัวและมอบตัว 
ก าหนดให้นักเรียนท่ีสอบได้ตามประกาศมารายงานตัวใน วันเสาร์ที่  ๒๙ พฤษภาคม 2564  

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยปฏิบัติดังนี้ 
๒.๔.๑  การแต่งกาย 

นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุญาตให้นักเรียน ๑ คน
มาพร้อมผู้ปกครอง ๑ คน เท่านั้น นักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID – 19 และไม่อนุญาตให้น ารถเข้ามาบริเวณโรงเรียน 

๒.๔.๒  เอกสารที่ต้องน ามาในวันรายงานและมอบตัว 
เอกสารการมอบตัวฉบับท่ีถ่ายส าเนาให้รับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ และเรียงเอกสาร

ตามล าดับดังนี้ 
   ๑. เอกสารการมอบตัวให้นักเรียนดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ww.benjama.ac.th/admission63 

พร้อมท้ังกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
   ๒. ปพ. ๑ ฉบับจบการศึกษา ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน ท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักของนักเรียน ของบิดา และ

ของมารดา พร้อมรับรองส าเนา 
   ๔.  ส าเนาการโอนเงินระดมทรัพยากรเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียน จ านวน  ๓,๙๒๐ บาท 

ผู้ท่ีโรงเรียนประกาศรายช่ือเป็นนักเรียนเงื่อนไขพิเศษไม่มารายงานตัว มอบตัว ตามวัน เวลาท่ี
ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้ แล้วโรงเรียนจะเรียกรับนักเรียนท่ีสอบได้ตามประกาศให้มา
รายงานตัวและมอบตัวจนครบตามแผนการรับนักเรียน 

นักเรียนท่ีมารายงานตัวและมอบตัวหากโรงเรียนตรวจสอบพบว่า นักเรียนขาดคุณสมบัติหรือแสดง
เอกสารหลักฐานท่ีเป็นเท็จ  ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย และถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้  โรงเรียนจะเรียกรับผู้ท่ีสอบได้ในบัญชีตามประกาศในบัญชีส ารอง  ท่ีมารายงานตัวใน 
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ตามล าดับ ใหม้อบตัวจนครบจ านวนตามแผนการรับนักเรียน   

๒.๕  รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา (โอนผ่านบัญชีธนาคารโรงเรียน) 
  ๑.  เงินบ ารุงการศึกษา       ๒,๙๒๐ บาท 
  ๒.  ค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ      ๕๐๐ บาท 
  ๓.  ค่าใช้จ่ายกลุ่มพัฒนานักเรียน(ค่าคู่มือนักเรียน,ค่า SMS, ค่าปฐมนิเทศ,ค่าบัตรประจ าตัว)  ๕๐๐  บาท 

   รวม         ๓,๙๒๐  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนปกติ    
  รับนักเรียนรวมทั้งหมด ๒๔๐ คน ดังนี ้

1. นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ (สอบแยกแผนการเรียน) 
2. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนความสามารถพิเศษ (นักเรียนเง่ือนไขพิเศษและนักเรียน

ความสามารถพิเศษ  จ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนรับ) 
3. รับสมัครนักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ในกรณีท่ีนักเรียนในข้อ 1 และ 2 

ไม่ครบจ านวนตามแผนการรับนักเรียน  
 

ปฏิทินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนปกติ   ปีการศึกษา ๒564 
 

1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ     (สอบแยกแผนการเรียน) 
 

รายการ วันและเวลา สถานที ่
การสอบคัดเลือก วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

การประกาศผล วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศและที่
เว็บไซต์ www.benjama.ac.th 

การยืนยันสิทธ์ิ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม 2564     
 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 

หน้าห้องประชาสัมพันธ์  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

ยืนยันแผนการเรียน 
วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม 2564 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. 

หอประชุมลานเข้าแถว 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

การรายงานตัว/มอบตัว วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม 2564  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
 

         2. นักเรียนเง่ือนไขพเิศษ และนักเรียนความสามารถพิเศษ 

             2.1  นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 
 

รายการ วันและเวลา สถานที ่
การสมัครสอบ 24-28 เมษายน 2564 www.benjama.ac.th/admission64 
การสอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

การประกาศผล ภายในวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม 2564 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศและที่
เว็บไซต์  www.benjama.ac.th 

   ยืนยันแผนการเรียน 
วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 
หอประชุมลานเข้าแถว 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

 การรายงานตัว/มอบตัว วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม 2564  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
 

    2.2.  นักเรียนความสามารถพิเศษ 
 

รายการ วันและเวลา สถานที ่
การสมัครสอบ 24-27 เมษายน 2564 www.benjama.ac.th/admission64 

การสอบคัดเลือก 
-   -  สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

 
วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2564 

 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

- สอบวัดความรู้เพ่ือจัดกลุ่มการเรียน วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

การประกาศผล 
- ภาคปฏิบัติวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม2564  
- ผลสอบภายในวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม      

2564 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศและที่
เว็บไซต์ www.benjama.ac.th 

ยืนยันแผนการเรียน วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 

หอประชุมลานเข้าแถว 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

การรายงานตัว/มอบตัว วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม 2564   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 



 

๖ 

 

       
  3. นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม 

 

รายการ วันและเวลา สถานที ่
การสมัครสอบ 24-28 เมษายน 2564 www.benjama.ac.th/admission64 
การสอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

การประกาศผล ภายในวันอังคารที่ ๒5 พฤษภาคม 2564 
บอร์ดประชาสัมพันธ์หอประชุม 
ลานเข้าแถวและที่เว็บไซต์ 
www.benjama.ac.th 

การเลือกแผนการเรียน 
วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 
 หอประชุมลานเข้าแถว 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

การรายงานตัว/มอบตัว วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม 2564     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
 

* หมายเหตุ   นักเรียนท่ีสอบได้ทุกประเภทของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ต้องมารายงานตัวแสดงตน 
                  ในวันพุธที่ ๒๖  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หอประชุมลานเข้าแถว ตามเวลาท่ีก าหนด 
 

๑. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ (สอบแยกแผนการเรียน) 
 ๑.๑  คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สอบแยกแผนการเรียน 

เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
 ๑.๒  การสอบแยกแผนการเรียน    
  ก าหนดสอบแยกแผนการเรียนในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ท่ีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
 ๑.๓  ข้อสอบ  คะแนนสอบและตารางสอบ 

 ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ านวน ๕ รายวิชา คิดเป็นคะแนน ร้อยละ 60 
และใช้คะแนนจากผลการเรียนเฉล่ีย ๖ ภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 4๐ 

๑.๔  การประกาศผลการสอบ  
ประกาศผลการสอบในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หอประชุม

ลานเข้าแถวและท่ีเว็บไซต์  www.benjama.ac.th 
นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส. มผ. และนักเรียนท่ีมีประวัติเกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติดตาม

ประกาศของโรงเรียน โรงเรียนจะไม่ประกาศผลสอบแยกแผน  
 ๑.๕  การยืนยันสิทธิ์   
  ก าหนดให้นักเรียนท่ีสอบแยกแผนการเรียนได้มายืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ 23 
พฤษภาคม 2564  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ท่ีหน้าห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ แต่งกายด้วย
เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และน าบัตรประชาชนตัวจริงหรือเอกสารทางราชการท่ีมีรูปถ่าย
นักเรียน (ตรวจสอบแล้วคืน)  หากมีนักเรียนท่ีสอบแยกแผนการเรียนได้แล้วไม่มายืนยันสิทธิ์ ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 
และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับนักเรียนที่สอบได้ในบัญชีการสอบนักเรียนที่จบ ม.3 
จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม  ตามล าดับคะแนนที่สอบได้จนครบจ านวนตามแผนการรับนักเรียน 

๑.๖ การเปลี่ยนแผนการเรียน  
 ก าหนดให้นักเรียนมายืนยันสิทธิ์และเปล่ียนแผนการเรียนท่ีสอบได้ด้วยตนเองวันอาทิตย์ที่ 23 
พฤษภาคม 2564 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.ท่ีหน้าห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยผู้ท่ีจะเปล่ียน
แผนการเรียนได้นั้ นต้องเป็นนั กเรียนท่ีสอบได้แผนการเรียนวิทย์  - คณิ ต สามารถเปล่ียนแผนการเรียนเป็น 
แผนศิลป ์– ค านวณได้  

http://www.benjama.ac.th/


 

๗ 

 

 ส่วนนักเรียนท่ีสอบแยกแผนการเรียนได้แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณหากต้องการเปล่ียนเป็น
แผนการเรียน วิทย์ - คณิต นักเรียนต้องสมัครและมาสอบตามตารางสอบเช่นเดียวกับนักเรียนท่ัวไป โดยสมัครสอบ
ทางออนไลน์ต้ังแต่วันท่ี ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

 ๑.๗ การยืนยันแผนการเรียน (ตามประกาศที่สอบได้เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564) 
 ก าหนดให้นักเรียนมารายงานตัวและยืนยันแผนการเรียนด้วยตนเองในวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม 

2564 ณ หอประชุมลานเข้าแถว  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยปฏิบัติดังนี้ 
   ๑.๗.๑ การแต่งกาย  แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือชุดเครื่องแบบนักเรียน  
ม.๔ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มารายงานตัวเพื่อเลือกแผนการเรียน นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 และน าบัตรประชาชนตัวจริงหรือเอกสารทางราชการท่ีมีรูปถ่ายนักเรียน 
(ตรวจสอบแล้วคืน) 
   ๑.๗.๒ การรายงานตัว  

รับลงทะเบียนและรายงานตัว  เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. เมื่อรายงานตัวแล้วนักเรียน
ทุกคนรอแสดงตนในแผนการเรียนที่ได้ ณ จุดท่ีก าหนดในเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.3๐ น. 

หากมีนักเรียนท่ีสอบแยกแผนการเรียนได้ตามประกาศไม่มารายงาน ภายในเวลา 
๐๙.๓๐ น.ของวันพุธที่  ๒๖ พฤษภาคม 2564 ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
จะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับผู้ท่ีสอบจากบัญชีผู้สอบได้จากการสอบของนักเรียนท่ีจบ ม.3 
จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม (สอบรอบท่ัวไป) ตามล าดับจนครบจ านวนตามแผนการรับนักเรียน 

 ๑.8  การรายงานตัวเพื่อการมอบตัวและช าระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
       ก าหนดให้นักเรียนทุกคนท่ีมารายงานตัวยืนยันแผนการเรียนในวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔   

มารายงานตัวเพื่อมอบตัว ในวันอาทิตย์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดย
ปฏิบัติตนตามข้อ 7  

 

๒. นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ และนักเรียนความสามารถพิเศษ  
๒.๑ นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 

  ๒.๑.๑ คุณสมบัติของนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ  
    ๒.๑.๑.๑  นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างเพื่อจัดต้ัง
โรงเรียน  ซึ่งมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อน  มติคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
    ๒.๑.๑.๒  นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
    ๒.๑.๑.๓  นักเรียนที่เป็นบุตร ผู้เสียสละเพื่อชาติหรือ ผู้ประสบภัยพิบัติ  ท่ีต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ  
    ๒.๑.๑.๔  นักเรียนที่เป็นบุตรโดยสายเลือดของข้าราชการครูและบุคลากรของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

๒.๒  นักเรียนความสามารถพิเศษ  
๒.๒.๑ คุณสมบัติของนักเรียนความสามารถพิเศษ 

 ๒.๒.๑.๑ ต้องเป็นนักเรียนที่มีความสามารถในด้านดนตรีไทย วงโยธวาทิต กีฬา
ฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล และกีฬาจักรยาน 
  ๒.๒.๑.๒ มีผลการเรียนเฉล่ียในระดับช้ันม.๑-๓ ไม่ต่ ากว่า ๒.0 

๓. การรับนักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม  

๓.๑. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบโครงการห้องเรียนปกติ 
ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖3   



 

๘ 

 

 การสมัครสอบของนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ  นักเรียนความสามารถพิเศษ และนักเรียนที่จบ ม.3 จาก
โรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม  
 1. การรับสมัคร   
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ก าหนดให้มีการรับสมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  และนักเรียนท่ีจบ 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  พิมพ์ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วน และติดรูปถ่ายนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่าย
หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า  และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
 
 

 * หมายเหตุ โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้เข้าสอบ/เลขท่ีนั่งสอบ/ห้องสอบ/สถานท่ีสอบ  
     ทางเว็บไซต์  www.benjama.ac.th/admission64 

กรณีที่นักเรียนสมัครด้านความสามารถพิเศษ นักเรียนต้องปฏิบัติดังนี้  
   - การคัดเลือก 
      ก าหนดการคัดเลือกตามประเภทของความสามารถพิเศษ วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2564 
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ให้นักเรียนน ามาในวันสอบภาคปฏิบัติ โดยเตรียมชุดแต่ง
กายตามประเภทของความสามารถพิเศษ อุปกรณ์ท่ีใช้ทดสอบความสามารถ และแฟ้มสะสมผลงาน ใบปพ.1 ) 
 

   -  ประกาศผลการสอบคัดเลือกตามประเภทความสามารถพิเศษ 
                      ประกาศผลการสอบคัดเลือกตามประเภทความสามารถพิเศษวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม 2564 
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หอประชุมลานเข้าแถวและท่ีเว็บไซต์ www.benjama.ac.th 
 

2. หลักฐานที่นักเรียนต้องน ามาในวันสอบ   ให้นักเรียนเรียงเอกสารตามล าดับดังนี้ 
 2.1.  บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงหรือเอกสารทางราชการท่ีมีรูปถ่ายของนักเรียน (ตรวจสอบแล้วคืน) 

 2.2  ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนจากข้อ 1.3 
 2.3  หลักฐานแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรอง

ของสถานศึกษาว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ฉบับส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ (รับรองส าเนาด้วยตนเอง) 
 เอกสารข้อ 2.2 – 2.3  ให้กรรมการก ากับห้องสอบเก็บเรียงตามบัญชีรายชื่อนักเรียน 

 

* หมายเหตุ    -  กรณีที่นักเรียนน าเอกสารมาไม่ครบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
                  -  ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสาร 
                     หลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย 
 

 3. การสอบ 

  3.1 นักเรียนท่ีสมัครสอบต้องมาสอบตามตารางสอบจึงจะได้รับการประกาศผลสอบ 
  3.2 ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 
  3.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษและนักเรียนความสามารถพิเศษ ต้องมาสอบเพื่อจัดกลุ่มการเรียน 
  3.4 นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมและนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 

http://www.benjama.ac.th/admission64%20%20%20โดย
http://www.benjama.ac.th/admission64
http://www.benjama.ac.th/


 

๙ 

 

4. ข้อสอบ คะแนนสอบและตารางสอบ  
4.1 ข้อสอบ  โครงการห้องเรียนปกติ (นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ นักเรียนความสามารถพิเศษและนักเรียนท่ี

จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม)  ใช้ข้อสอบของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ านวน 5 วิชา 
   4.2 ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนปกติ (นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ นักเรียน
ความสามารถพิเศษและนักเรียนท่ีจบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม) สอบวันอาทิตย์ท่ี 23 พฤษภาคม 
2564  ตามตารางสอบต่อไปนี ้
 

เวลา วิชา นาที คะแนน 

08.30 น. 
นักเรียนที่มาถึงห้องสอบ ให้เข้าหอ้งสอบและนั่งตามเลขที่นั่งสอบ  
(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 

 

 5. การประกาศผลสอบ 
  ก าหนดให้มีการประกาศผลสอบภายใน วันอังคารที่  ๒๕ พฤษภาคม 2564  ณ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ หอประชุมลานเข้าแถวและท่ีเว็บไซต์  www.benjama.ac.th โดยผลการสอบจะประกาศผลเรียง
ตามล าดับคะแนนรวมที่สอบได้ กรณีท่ีมีนักเรียนท่ีสอบได้มีคะแนนรวมเท่ากันโรงเรียนจะพิจารณาตามล าดับดังนี้  

5.๑ คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์   
5.๒ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรมตามล าดับ  
 5.๓ จับฉลาก 

6. การรายงานตัวเพื่อเลือกแผนการเรียน 
 ก าหนดให้นักเรียนท่ีได้รับการประกาศให้เป็นนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  นักเรียนความสามารถพิเศษ 

และนักเรียนท่ีสอบได้เป็นตัวจริงจากการสอบรอบท่ัวไป มารายงานตัวและเลือกแผนการเรียนด้วยตนเองในวันพุธ
ท่ี ๒๖ พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมลานเข้าแถว  โดยปฏิบัติดังนี้ 
  6.๑ การแต่งกาย  แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือชุดเครื่องแบบนักเรียน ม.๔ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มารายงานตัวเพื่ อ เลือกแผนการเรียน  นั ก เรียน ทุกคนสวมหน้ ากากอนามั ย  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 และน าบัตรประชาชนตัวจริงหรือเอกสารทางราชการท่ีมีรูป
ถ่ายนักเรียน (ตรวจสอบแล้วคืน) 
  6.๒ การรายงานตัว และเลือกแผนการเรียน  ในวันพุธท่ี ๒๖ พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมลานเข้าแถว  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

- รับลงทะเบียนและรายงานตัว  เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.  
- เลือกแผนการเรียน  ๑๐.๐๐ - ๑๒.3๐ น. 

หากมีนักเรียนท่ีเป็นนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนความสามารถพิเศษตามประกาศของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ไม่มารายงาน ภายในเวลา ๐๙.๓๐ น.ของวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม 2564 ถือว่า 
สละสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับผู้ท่ีสอบได้
จากบัญชีการสอบของนักเรียนท่ีจบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม (สอบรอบท่ัวไป) ตามล าดับจนครบจ านวน
ตามแผนการรับนักเรียน. 



 

๑๐ 

 

หากมีนักเรียนท่ีสอบได้เป็นตัวจริงตามประกาศผลการสอบของนักเรียนท่ีจบ ม.3 จากโรงเรียน
อื่นและโรงเรียนเดิม (สอบรอบท่ัวไป) มารายงานตัวไม่ทันเวลา ๐๙.๓๐ น. ของวันพุธท่ี 2๖  พฤษภาคม  2564 
โรงเรียนจะรับรายงานตัวในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  โดยให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนท่ีเหลือ 
ตามล าดับท่ีท่ีสอบได้จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

 7  การรายงานตัวเพื่อมอบตัวและช าระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา  
 ก าหนดให้ นั ก เรี ยน ทุ กคน ท่ี มารายงาน ตั วยื นยั นแผนการเรี ยนและเลื อกแ ผนการเรี ยน 

ในวันพุ ธท่ี  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  มารายงานตัว  มอบตัว ใน วันอาทิตย์ที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เวลาต้ังแต่เวลา ๐๘.0๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยปฏิบัติดังนี ้

 7.๑  การแต่งกาย 
       นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน ม.๔ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุญาตให้นักเรียน  

๑ คนมาพร้อมผู้ปกครอง ๑ คน เท่านั้น และต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  
COVID – 19 ไม่อนุญาตให้น ารถเข้ามาในบริเวณโรงเรียน 

     7.๒  เอกสารที่ต้องน ามาในวันรายงานตัวและมอบตัว  
 เอกสารการมอบตัวฉบับท่ีถ่ายส าเนาให้รับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ และเรียงเอกสาร

ตามล าดับดังนี้ 
  ๑. เอกสารการมอบตัวให้นักเรียนดาวน์โหลดจากเว็บไซต์                         

ww.benjama.ac.th/admission64 พร้อมท้ังกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  
  ๒. ปพ. ๑ ฉบับจบการศึกษา ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน ท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักของนักเรียนของบิดาและ 
ของมารดา พร้อมรับรองส าเนา 

  ๔.  ส าเนาการโอนเงินระดมทรัพยากรเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียน จ านวน  ๓,๒๗๐ บาท 
ผู้ท่ีสอบได้แล้วไม่มารายงานตัว มอบตัว ตามวัน เวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  และหากโรงเรียน

ตรวจสอบพบว่า นักเรียนขาดคุณสมบัติ  เอกสารไม่ครบ หรือแสดงเอกสารหลักฐานท่ีเป็นเท็จ  ถือว่ามีความผิด
ทางกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้  โรงเรียนจะ
เรียกรับผู้ท่ีสอบได้ในบัญชีตามประกาศในบัญชีส ารอง ท่ีมารายงานตัวในวันจันทร์ที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตามล าดับ ให้มอบตัวจนครบ
จ านวนตามแผนการรับนักเรียน   

 7.๓ รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
         โรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
และได้รับอนุมัติจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ให้จัดท าโครงการระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ตามรายละเอียดดังนี้  คือ 
      ๑.  เงินบ ารุงการศึกษา                   ๒,27๐   บาท 
      ๒.  ค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ         ๕๐๐   บาท 
      ๓.  ค่าใชจ้่ายกลุ่มพัฒนานักเรียน(ค่าคู่มือนักเรียน,ค่า SMS, ค่าปฐมนิเทศ,ค่าบัตรประจ าตัว) ๕๐๐   บาท 
             รวม               ๓,๒๗๐    บาท 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐   เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖4 
                   

   
(นายภักดี  เหมทานนท์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ




