
 

 

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 

ปีการศึกษา 2565 
-------------------------------------------- 

 ตามที่ศูนย์ พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. 

(สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2565 เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2565 แล้วนั้น  

 บัดนี้ ศูนย์ พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก

นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2565 เรียงตามลำดับคะแนนสอบตามรายละเอียด

แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ลำดับที่ 1- 24  ปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้บิดา หรือมารดา หรือผู ้ปกครอง นำนักเรียนมารายงานตัวในวันศุกร์ที ่ 11 มีนาคม 2565  

เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กำหนดให้นักเรียน 1 คนมาพร้อมผู้ปกครอง  

1 คนเท่านั้น   

2. การแต่งกาย  นักเรียนแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และนำบัตรประชาชน 

ตัวจริง หรือเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายนักเรียน (ตรวจสอบแล้วคืน) 

3. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19   

3.1 นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนที่มารายงานตัวต้องสวมหน้ากากอนามัย  นักเรียนและผู้ปกครอง

ต้องมีใบรับรองผลตรวจหาเชื้อ COVID – 19 (ATK) ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง และไม่อนุญาตให้นำรถยนต์หรือ

รถจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณโรงเรียน 

3.2 นักเรียนที ่ติดเชื ้อ COVID – 19 หรือนักเรียนกลุ ่มเสี ่ยงสูงให้ติดต่อครูบรรดร  สุราราช 

หมายเลขโทรศัพท์ 06-3079-8522 หรือครูเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-7294411 โดยทางโรงเรียน

กำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

- นักเรียนที ่ติดเชื ้อ COVID – 19  โรงเรียนดำเนินการให้นักเรียนรายงานตัว มอบตัว  

ผ่านช่องทางระบบการสื่อสารในช่วงเวลาที่โรงเรียนกำหนด 

- นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง โรงเรียนดำเนินการให้นักเรียนรายงานตัว มอบตัวและชำระเงิน  

โดยแยกสถานที่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง บริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

4. การรายงานตัวและส่งเอกสารการมอบตัว ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  

  08.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัว  และส่งเอกสารการมอบตัว 

  10.00 - 11.30 น.  พบผู้ประสานงานโครงการฯ 

 

 



 

 

 

 กรณีที่นักเรียนมารายงานตัวหลังเวลา 11.30 น. โรงเรียนจะรับรายงานตัว มอบตัว และชำระเงิน

จนถึงเวลา 16.30 น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ หากไม่มารายงานตัว มอบตัว และชำระเงิน ตามวันและเวลาที่กำหนดถอื

ว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้ 

5. การชำระเงิน  ผู้ปกครองจะต้องโอนเงินบำรุงการศึกษาของโครงการฯ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  

ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุนทั่วไป” หมายเลขบัญชี  801-1-41894-7   จำนวน   12,100   บาท  (ด้วยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรค COVID – 19 จึงมีการปรับลดเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง จากปกติคน

ละ 12,520 ต่อภาคเรียน) 

6. เอกสารการมอบตัว  ให้จัดเรียงเอกสารตามลำดับจากข้อ 6.1 – 6.10 และนำส่งกรรมการรับรายงาน
ตัวตามลำดับดงัต่อไปนี้  

6.1  สำเนาสลปิการโอนเงนิบำรุงการศึกษาจำนวนเงิน 12,100  บาท ((ใบติดสำเนาในแบบฟอร์ม)) 
6.2  ใบมอบตัวนักเรียน  

https://www.benjama.ac.th/th/wpcontent/uploads/2022/03/report-1.pdf 
           กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

6.3  ทะเบยีนบา้นของนักเรียนฉบับจริง (ตรวจสอบเสร็จแลว้คืน)  พร้อมฉบับถา่ยเอกสาร 1 ชดุ และ 

เขียนรบัรอง “สำเนาถกูต้อง” นกัเรียนลงลายมือชื่อด้วยตนเอง 

6.4  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา  และมารดา และเขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง”  พร้อมลงลายมือชื่อบิดา

และมารดา (กรณีที่บิดาและมารดาไม่เป็นผูป้กครองต้องแนบสำเนาทะเบียนบา้นผู้ปกครองพร้อมเขียน

รับรอง“สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อมาด้วย 1 ชดุ) 

6.5 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และเขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” นักเรียนลงลายมือชื่อ

ด้วยตนเอง 

6.6 ปพ. 1  ตัวจริงพร้อมสำเนา และเขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” นักเรียนลงลายมือชื่อด้วย

ตนเอง (กรณีที่โรงเรียนยังไม่อนมุัติผลการจบหลักสูตร ให้นักเรียนนำมามอบให้ในภายหลงั
ตามที่โครงการฯ กำหนด) 

6.7 แบบบนัทึกการมอบตัวเปน็ศิษย์ 

https://www.benjama.ac.th/th/wpcontent/uploads/2022/03/report-2.pdf 

6.8 แบบบนัทึกของผู้ปกครองมอบตวันักเรียนเป็นศิษย์ (report-3.pdf (benjama.ac.th)) 

6.9 ใบรับรองผลตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ของนักเรียน 

6.10 ใบรับรองผลตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ของผู้ปกครอง 

7. กรณีที่นักเรียนมารายงานตัวไม่ครบตามจำนวน โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ตามประกาศในบัญชีสำรอง

ตามลำดับที่ที่สอบได้และมารายงานตัว กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้อง

สิทธิใด ๆ ไม่ได้ นักเรียนที่สอบได้ในบัญชีสำรอง ให้ปฏิบัติดังนี้ 

7.1 รายงานตัวในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ หอสมุดเฉลิมพระ

เกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

7.2 ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ที่สอบได้ ข้อ 2 ถึง ข้อ 6 

 

https://www.benjama.ac.th/th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf
https://www.benjama.ac.th/th/wp-content/uploads/2022/03/report-3.pdf


 

 

  8. กำหนดให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองประชุมพร้อมกันเพื่อพบผู้บริหารโรงเรียนในวันเสาร์ที่ 12  มีนาคม  

2565  เวลา 10.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยโครงการฯจะส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมผ่านทางแอพพลิเคชั่น

ไลน์ของโครงการฯ 

 

    ประกาศ ณ วันที่  10  มีนาคม  2565 

           
(นายณฐัวุฒิ  รัตนอรุณ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

 

 

 

 

 






