
 

 

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  

(English Programme : EP) และ  

โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

(Science Mathematics and Technology Programme : SMTP) 

ปการศึกษา 2564 

-------------------------------------------- 

  ตามที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศไดประกาศรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โครงการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Programme : EP) และโครงการ

สงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (Science Mathematics and Technology 

Programme : SMTP) ปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2564  และสอบคัดเลือกในวันเสารที่            

3 เมษายน 2564 

  บัดนี้ โรงเรียนไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกตามรายละเอียด     

แนบทายประกาศฉบับนี้ ใหผูที่สอบไดลําดับที่ 1-240 ปฏิบัติดังนี้ 

1. ใหบิดา หรือมารดา หรือผูปกครอง นํานักเรียนมารายงานตัวในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564     

เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  โดยนักเรียนแตงกายดวยเคร่ืองแบบนักเรียน

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และนําบัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารทางราชการที่มีรูปถายนักเรียน (ตรวจสอบแลวคืน) 

กําหนดใหนักเรียน 1 คนมาพรอมผูปกครอง 1 คนเทานั้น นักเรียนและผูปกครองตองสวมหนากากอนามัย เพื่อปองกันการ

แพรระบาดของโรค COVID-19 และไมอนุญาตใหนํารถยนตหรือรถจักรยานยนตเขามาในบริเวณโรงเรียน 

รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัวเวลา 08.00 – 09.30 น. ณ หอประชุมธัชมุนีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

กรณีที่มารายงานตัวหลังเวลา 09.30 น. ใหรายงานตัวเวลา 13.00 – 16.30 น. และเลือกโครงการที่เหลือตามลําดับที่

สอบได ถาไมมารายงานตัวภายในวันและเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์ จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได 

จํานวนที่รับ 

- โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 

(English Programme : EP) รับจํานวน 120 คน 

- โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (Science 

Mathematics and Technology Programme : SMTP) รับจํานวน 120 คน 

2.  นักเรียนเลือกโครงการเรียนและชาํระเงิน เวลา 10.00 – 12.00 น. ตามลําดับที่ที่สอบได 

3.  การชําระเงินตามโครงการทีน่ักเรียนเลือก 

3.1 ผูปกครองจะตองมีแอพพลิเคชั่นของธนาคารใดก็ได เพื่อใชในการโอนเงินเขาบัญชี

ธนาคารโรงเรียน 



3.2 การโอนเงิน ผูปกครองโอนเงินเขาบัญชีธนาคารโรงเรียนตามโครงการที่นักเรียนเลือก    

ตอหนาเจาหนาที่การเงินโรงเรียน ดังนี้ 

3.2.1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 

(English Programme : EP) 

- เงินระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของโครงการ  

คนละ 35,000 บาท ปรับลด 10% ชวยเหลือผูปกครองเนื่องจากสถานการณ 

ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เปนเงิน  คนละ  31,500 บาท 

- เงินคา SMS กลุมพัฒนานักเรียน    คนละ      500 บาท 

- เงินคาสมัครสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู   คนละ      500 บาท  

- โครงการเรียนรูกอนเขาสูร้ัวขาว-แดง   คนละ 2,000 บาท 

รวม            34,500 บาท 

3.2.2  โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

(Science Mathematics and Technology Programme : SMTP) 

-    เงินระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของโครงการ  

คนละ 20,000 บาท ปรับลด 10% ชวยเหลือผูปกครองเนื่องจากสถานการณ 

ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เปนเงิน  คนละ  18,000 บาท 

- เงินคา SMS กลุมพัฒนานักเรียน    คนละ      500 บาท 

- เงินคาสมัครสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู   คนละ      500 บาท 

- โครงการเรียนรูกอนเขาสูร้ัวขาว-แดง   คนละ 2,000 บาท 

รวม           21,000 บาท 

4. เอกสารการมอบตัว ทะเบียนบานของนักเรียนฉบบัจริง (ตรวจสอบแลวคืน) และสําเนาเอกสาร

จํานวน 1 ชุด, สําเนาทะเบียนบานของบิดา มารดา (กรณีที่ บิดามารดาไมเปนผูปกครองตองแนบสําเนาทะเบียนบาน

ของผูปกครองดวย จํานวน 1 ชุด) เอกสารที่เปนสําเนาตองเขียนรับรองวา “สําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ 

5. กรณีที่นักเรียนมารายงานตัวไมครบตามจํานวน โรงเรียนจะเรียกผูที่สอบไดตามประกาศในบัญชี

สํารองตามลําดับที่ที่สอบไดและมารายงานตัว และเลือกเรียนโครงการที่เหลือ กรณีนักเรียนไมมารายงานตัวภายใน

เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได นักเรียนที่สอบไดในบัญชีสํารอง ใหปฏิบัติดังนี้ 

5.1 รายงานตัวในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ หอสมุด 

เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

5.2 ปฏิบัติเชนเดียวกับผูที่สอบได ขอ 2 ถึง ขอ 4 

ประกาศ ณ วันที่  4  เมษายน  2564 

 

 

(นายภักดี  เหมทานนท) 

ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
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