
 

 

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  

(English Programme : EP) และ  

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

(Science Mathematics and Technology Programme : SMTP) 

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

  ตามที่โรงเรียนเบญจมราชทูิศไดป้ระกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศกึษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme : EP) และโครงการ

ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Mathematics and Technology 

Programme : SMTP) ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565  และสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่            

6 มีนาคม 2565 

  บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกตามรายละเอียด     

แนบทา้ยประกาศฉบับนี้ ให้ผู้ทีส่อบได้ลำดบัที่ 1-240 ปฏิบัติดงันี ้

1. ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง นำนักเรียนมารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565     

เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ หอประชุมธชัมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  กำหนดให้นักเรียน 1 คนมาพร้อมผูป้กครอง 1 คน

เท่านัน้ 

2. การแต่งกาย  นักเรียนแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และนำบัตร

ประชาชนตัวจริง หรือเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายนักเรียน (ตรวจสอบแล้วคืน)  

3. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของของโรค COVID-19   

3.1 นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนที่มารายงานตัวต้องสวมหน้ากากอนามัย  และมีใบรับรองผล

ตรวจหาเชื้อ COVID – 19 (ATK) ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ของนักเรียนและผูป้กครองทั้งสองคน และไม่อนุญาตให้

นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณโรงเรียน 

3.2 นักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ นักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ให้ติดต่อครูบรรดร       

สุราราช หมายเลขโทรศัพท์ 06-3079-8522 หรือครูเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ หมายเลขโทรศพัท์ 089-7294411 โดยทาง

โรงเรียนกำหนดแนวทางการปฏบิัติดังนี้ 

 



 - นักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 โรงเรียนดำเนินการให้นักเรียนรายงานตัวและเลือก 

 โครงการเรียน ผ่านช่องทางระบบการสื่อสารในช่วงเวลาที่โรงเรียนกำหนด  

 - นักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง โรงเรียนดำเนนิการให้นักเรียนรายงานตัวและเลือกโครงการเรียน  

 โดยแยกสถานที่เป็นเฉพาะกลุม่เสี่ยงสูง บริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

4. รายงานตัวและส่งเอกสารการมอบตัว ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

-  เวลา 08..00 – 09.30 น. รายงานตัวและตรวจเอกสารการมอบตัว 

-  เวลา 10.00 – 12.00 น. นักเรยีนเลือกโครงการเรียน ตามลำดบัที่ที่สอบไดต้ามประกาศของโรงเรียน  ดงันี ้

- โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(English Programme : EP) รับจำนวน 120 คน 

- โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science 

Mathematics and Technology Programme : SMTP) รับจำนวน 120 คน 

กรณีที่มารายงานตัวหลังเวลา 09.30 น. ให้รายงานตัวเวลา 13.00 – 16.30 น. และเลือกโครงการที่เหลือ

ตามลำดับที่สอบได้ ถ้าไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 

5. การชำระเงินตามโครงการที่นกัเรียนเลือก 

5.1 ผู้ปกครองจะต้องมีแอพพลิเคชั่นของธนาคารใดก็ได้ เพื่อใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารโรงเรียนตามโครงการทีน่ักเรียนเลือก  ต่อหน้าเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน  

5.2 ปรับลดเงนิบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองเนื่องจาก

สถานการณ์ระบาดของโรค COVID - 19 

-  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธกิารเป็นภาษาอังกฤษ

(English Programme : EP) จำนวน 24,750 บาท  (ปกติคนละ 35,000 บาทต่อ

ภาคเรียน) 

-   โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Science 

Mathematics and Technology Programme : SMTP)  จำนวน 14,250 บาท  

(ปกติคนละ 20,000 บาทต่อภาคเรียน) 

  6.   เอกสารการมอบตัว จัดเรียงเอกสารตามลำดับจากข้อ 6.1 – 6.9  และนำส่งกรรมการรับ

รายงานตัวตามลำดับดังต่อไปนี้ (ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัว จาก https://www.benjama.ac.th/th/wp-

content/uploads/2022/03/report-1.pdf) 
6.1 ใบมอบตัวนักเรียน  (https://www.benjama.ac.th/th/wp-

content/uploads/2022/03/report-2.pdf) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

6.2 ทะเบียนบ้านของนักเรยีนฉบบัจรงิ (ตรวจสอบเสร็จแล้วคืน)  พร้อมฉบบัถ่ายเอกสาร 1 ชุด 

และเขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” นักเรียนลงลายมือชื่อด้วยตนเอง 

6.3 สำเนาทะเบียนบ้านบิดา  และมารดา และเขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง”  พร้อมลงลายมือชื่อ

บิดาและมารดา (กรณีที่บิดาและมารดาไม่เปน็ผูป้กครองต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านผูป้กครอง

พร้อมเขียนรับรอง“สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อมาด้วย 1 ชุด)   
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6.4 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และเขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” นักเรียนลงลายมือ

ชื่อด้วยตนเอง 

6.5 ปพ. 1  ตัวจริงพร้อมสำเนา และเขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” นักเรียนลงลายมือชื่อ 

ด้วยตนเอง (กรณีที่โรงเรียนยังไม่อนุมัติผลการจบหลักสูตร ให้นักเรียนนำมามอบให้ใน

ภายหลังตามที่โครงการฯ กำหนด) 

6.6 แบบบนัทึกการมอบตัวเปน็ศิษย์  (https://www.benjama.ac.th/th/wp-

content/uploads/2022/03/report-3.pdf) 

6.7 แบบบนัทึกของผู้ปกครองมอบตวันักเรียนเป็นศิษย์  

(https://www.benjama.ac.th/th/wp-content/uploads/2022/03/report-

4.pdf) 

6.8 ใบรับรองผลตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ของนักเรียน 

6.9 ใบรับรองผลตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ของผู้ปกครอง 

7. กรณีที่นักเรียนมารายงานตัวไม่ครบตามจำนวน โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ตามประกาศในบญัชี

สำรองตามลำดบัที่ที่สอบได้มารายงานตัว และเลือกเรียนโครงการที่เหลือ กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในเวลา

ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ นักเรียนที่สอบได้ในบัญชีสำรอง ให้ปฏิบัติดังนี้ 

7.1  รายงานตัวในวนัศุกรท์ี่ 11 มนีาคม 2565 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ หอสมดุเฉลิมพระเกียรตฯิ  

      โรงเรียนเบญจมราชทูิศ 

7.2  ปฏิบัติเช่นเดียวกับผูท้ี่สอบได้ ข้อ 2 ถึง ข้อ 6 

ประกาศ ณ วันที่  9  มีนาคม  2565 

       
(นายณฐัวุฒิ  รัตนอรุณ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
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