ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2564
..........................................................................................
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จึงจัดให้มีการสอบแข่งขัน วัดความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
รายการ
1. คุณสมบัติ

รายละเอียด
- กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2564
- ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว อย่างน้อย 2 เข็ม

2. การสมัคร

- ค่าสมัครคนละ 200 บาท (รวม 5 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา)
-สมัครสอบแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google form ทาง www.benjama.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2565
**การสมัครที่สมบูรณ์ผู้สมัครต้อง
กรอกข้อมูลใน Google form ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามความเป็นจริง พร้อม
ทั้งแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร
ผ่านบัญชีธนาคารที่โรงเรียนกาหนด ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลได้จาก
www.benjama.ac.th
** เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 โรงเรียนจึงรับสมัคร
ผู้เข้าสอบจานวนจากัด กรณีนักเรียนเต็มจานวนแล้วจะปิดรับสมัครก่อนวัน
ที่กาหนดไว้

3. วิชาที่สอบ

- วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ปรับปรุงพุทธศักราช 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
สอบวิชาละ 50 นาที วิชาละ 40 คะแนน
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4. วันสอบ

- วันอาทิตย์ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 13.55 น.

**ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการของสนามสอบ ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนี้

5. สถานที่สอบ
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

7. ประกาศผลสอบ
8. รางวัล

1. นักเรียนทุกคนที่เข้าสอบได้ต้อง
1.1 มีใบรับรองผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 72 ชม. (ผลการตรวจไม่เกิน
3 ก.พ. 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงวันสอบ) และอุณหภูมิ
ไม่เกิน 37.5 ๐C ให้ผู้เข้าสอบ สอบห้องปกติ
1.2 มีใบรับรองผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 72 ชม. (ผลการตรวจไม่เกิน
3 ก.พ.2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงวันสอบ) แต่ อุณหภูมิ เกิน 37.5 ๐C
ให้ผู้เข้าสอบ สอบห้องพิเศษ 1
1.3 ผู้สมัครสอบติดโควิด -19 มาแล้ว แต่มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีการแพร่เชื้อ
และมีใบรับรองผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 72 ชม. (ผลการตรวจไม่เกิน
3 ก.พ. 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงวันสอบ)และอุณหภูมิ
ไม่เกิน 37.5 ๐C ให้ผู้เข้าสอบ สอบห้องพิเศษ 2
2. กรณีหลังจากสมัครสอบแล้ว นักเรียน ติดโควิด-19 ยังรักษาตัวไม่หายหรือ
มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และให้ผู้ปกครองนาหลักฐานการ
ตรวจมาแสดงกับโรงเรียน จะคืนเงินค่าสมัครสอบให้
3. ผู้สมัครสอบที่ไม่มีใบรับรองผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. (ผลการตรวจไม่
เกิน 3 ก.พ. 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงวันสอบ) มาแสดงในวันสอบ
โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ
- อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 อาคาร 7
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
- นักเรียนที่สมัครสอบ ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ
ที่ป้ายประกาศบริเวณลานเข้าแถว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ในวันศุกร์ท่ี 28 มกราคม 2565 หรือ www.benjama.ac.th
- ภายในวันจันทร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ป้ายประกาศลานเข้าแถว
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หรือ www.benjama.ac.th
- รางวัลชนะเลิศแต่ละวิชาได้รับทุนการศึกษา 500 บาท และเกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 3 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
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9. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
ในวันสอบ

* กรณีผู้เข้าสอบมีคะแนนรวมเท่ากันในลาดับที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 เท่ากัน
จะพิจารณาคะแนนสอบตามลาดับวิชา ดังนี้
- วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
- คะแนนรวมอันดับ 4 – 10 ได้รับเกียรติบัตร
- ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาสีน้าเงินหรือสีด้า บัตรประจ้าตัวประชาชน
ของนักเรียน หรือบัตรประจ้าตัวนักเรียนและใบรับรองผลตรวจ ATK ภายใน 72
ชม. (ผลการตรวจไม่เกิน 3 ก.พ. 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงวันสอบ)

ลงชื่อ.....................................................
(นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
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ตารางสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา
วิชา
นาที
ล้าดับข้อ
08.30 – 09.20 น.
คณิตศาสตร์
50
1 - 40
09.25 – 10.15 น.
ภาษาไทย
50
41 - 80
10.20 – 11.10 น.
วิทยาศาสตร์
50
81 - 120
11.15 – 12.05 น.
พัก
12.05 น.
เข้าห้องสอบ
12.10 – 13.00 น.
ภาษาอังกฤษ
50
1 – 40
13.05 – 13.55 น.
สังคมศึกษา
50
41 - 80
หมายเหตุ : ฟังสัญญาณเวลาจากกองกลางและไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ
จนกว่าจะหมดเวลาของวิชาที่ 3 และวิชาที่ 5

คะแนน
40
40
40

40
40

ก้าหนดแนวทางปฏิบัติส้าหรับนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
06.00 น.
07.40 น.

นักเรียนตรวจวัดอุณหภูมิ และแสดงหลักฐานใบรับรองผลตรวจ ATK ณ จุดคัดกรองหน้าประตูโรงเรียน
นักเรียนเข้าห้องสอบ

หมายเหตุ : 1. ในกรณีที่นักเรียนลืมบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวนักเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
2. นักเรียนมาสายเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้สอบในรายวิชาที่มาสาย
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสนามสอบ

