
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
เรื่อง  ผลการสอบของนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  

(สอบแยกแผนการเรียน) เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565  
---------------------------------------- 

  ตามที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ของนักเรียนที่จบชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้เต็มแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยดำเนินการสอบไป
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยสัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับ
สมัครนักเรียนของโรงเรียน  บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผ่านการสอบวัดความรู้ตามแผนการรับนักเรียนดังนี้ 
1.1 กลุ่มการเรียน วิทย์ - คณิต  จำนวน     120 คน  

 1.2 กลุ่มการเรียน ศิลป์ - คำนวณ จำนวน     120 คน  
2. การยืนยันสิทธิ์   

กำหนดให้นักเรียนที่สอบแยกแผนการเรียนได้ทุกคนที่ประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศมายืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.30 น.    
ที่หอประชุมลานเข้าแถว  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  

2.1 การแต่งกาย  แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศและนำบัตรประชาชน
ตัวจริงหรือเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายนักเรียน (ตรวจสอบแล้วคืน) 

- นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 มีใบรับรองผล
ตรวจหาเชื้อ COVID – 19 (ATK) ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง   

- หากมีนักเรียนที่สอบแยกแผนการเรียนได้แล้วไม่มายืนยันสิทธิ์ ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ และจะ
เรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับนักเรียนที่สอบได้ในบัญชีการสอบนักเรียนที่จบ ม.3  
จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม  ตามลำดับคะแนนที่สอบได้จนครบจำนวนตามแผนการรับนักเรียน 

2.2 กรณีที่นักเรียนติดเชื้อ Covid-19 ให้ติดต่อครูเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 
089-7294411 ครูอุษณีย์ ศิริสานต์ หมายเลขโทรศัพท์ 085-0731689 และปฎิบัติดังนี้ 
-   เขียนแบบคำร้องเพ่ือขอยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง google form  
-  ส่งใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานการตรวจจากหน่วยงานทางการแพทย์ ที ่แสดงว่า      

นักเรียนเป็นผู้ติดเชื้อ Covid-19 ผ่านทาง google form 
-   ถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงหรือเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายนักเรียน ผ่านทาง google form 
 
 



 
 

หากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่า นักเรียนคนใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ Covid-19 เป็นเท็จ 
จะถือว่านักเรียนผู้นั้นขาดคุณสมบัติ มีความผิดทางกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้ 

3. การเปลี่ยนแผนการเรียน  
 กำหนดให้นักเรียนมายืนยันสิทธิ์และเปลี่ยนแผนการเรียนที่สอบได้  ด้วยตนเองวันอาทิตย์ที่ 27 
มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.30 น.ที่หอประชุมลานเข้าแถว  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยผู้ที่จะเปลี่ยน
แผนการเรียนได้นั้นต้องเป็นนักเรียนที่สอบได้แผนการเรียนวิทย์ - คณิต สามารถเปลี่ยนแผนการเรียนเป็น        
แผนศิลป์ – คำนวณได้  
 ส่วนนักเรียนที่สอบแยกแผนการเรียนได้แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณหากต้องการเปลี่ยนเป็น
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต นักเรียนต้องสมัครและมาสอบตามตารางสอบเช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป  

4. การรายงานตัวและเลือกแผนการเรียน 
 กำหนดให้นักเรียนมารายงานตัวและเลือกแผนการเรียนด้วยตนเองในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565   

ณ หอประชุมลานเข้าแถว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยปฏิบัติดังนี้ 
4.1 การแต่งกาย/การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 

    นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศและนำบัตรประชาชนตัวจริง
หรือเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายนักเรียน (ตรวจสอบแล้วคืน) นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค COVID – 19 มีใบรับรองผลตรวจหาเชื้อ COVID – 19 (ATK) ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง    
ผู้ที่ต้องมารายงานตัวคือ นักเรียนที่สอบแยกแผนการเรียนได้และมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่ 27 
มีนาคม 2565   

 4.2 การรายงานตัว 
  รอบท่ี 1  รายงานตัวเวลา 08.30 – 09.30 น. 
    เลือกแผนการเรียนเวลา 10.00 – 12.00 น.ตามลำดับที่ที่สอบได้ 

รอบท่ี 2  รายงานตัวเวลา 13.00 – 14.00 น.  
   เลือกแผนการเรียนที่เหลือตามลำดับที่สอบได้ เวลา 14.00 – 15.00 น.  

 หมายเหตุ  
1)  กรณีท ี ่น ัก เร ียนมาก ่อนเวลารายงานต ัวรอบที ่  2 แต ่ไม ่ท ันรายงานต ัวรอบที ่  1  

ต้องรอจนถึงเวลารายงานตัวรอบท่ี 2 
2)  หากมีนักเรียนที่สอบได้ตามประกาศมารายงานตัวไม่ทันเวลาในรอบที่ 1 และ 2 โรงเรียนจะ

ร ับรายงานต ัวจนถ ึ ง เวลา 16.30 น. และให ้น ักเร ียนเล ือกแผนการเร ียนท ี ่ เหล ือ ตามลำด ับที่  
ที่มารายงานตัวในเวลา 16.30 น. 
   3)  กรณีที่นักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสทิธิใดๆ 
ภายหลังมิได้ 
   4)  กรณีที่นักเรียนมารายงานตัวไม่ครบตามจำนวน  โรงเรียนจะเรียกรับนักเรียนที่สอบได้ในบัญชี 
สำรอง จากการสอบนักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ตามลำดับที่ที่สอบได้ให้มารายงานตัว 
จนครบจำนวนตามแผนการรับนักเรียน 



 
 

4.3  กรณีที่นักเรียนติดเชื้อ Covid-19 ให้ติดต่อครูเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 
089-7294411 ครูอุษณีย์ ศิริสานต์ หมายเลขโทรศัพท์ 085-0731689 และปฎิบัติดังนี้ 

-   เขียนแบบคำร้องเพ่ือขอรายงานตัวและเลือกแผนการเรียน ผ่านทาง google form  
-  ส่งใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานการตรวจจากหน่วยงานทางการแพทย์ ที ่แสดงว่า     

นักเรียนเป็นผู้ติดเชื้อ Covid-19 ผ่านทาง google form 
-   ให้นักเรียนรายงานตัวและเลือกแผนการเรียนผ่านช่องทางระบบสื่อสารในช่วงเวลาที่โรงเรียนกำหนด 

 หากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่า นักเรียนคนใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ Covid-19 
อันเป็นเท็จ จะถือว่านักเรียนผู้นั ้นขาดคุณสมบัติ มีความผิดทางกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์การเป็ นนักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ 

5.   การมอบตัวและชำระเงินบำรุงการจัดการศึกษา 
 ให้นักเรียนทุกคนที่มารายงานตัวและเลือกแผนการเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565   
มามอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.00น. ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
โดยปฏิบัติดังนี้ 

5.1 การแต่งกาย/การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 
  นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศและนำบัตรประชาชนตัวจริง
หรือเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายนักเรียน (ตรวจสอบแล้วคืน) กำหนดให้นักเรียน 1 คนมาพร้อมผู้ปกครอง  
1 คน เท่านั้น นักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID – 19 
มีใบรับรองผลตรวจหาเชื้อ COVID – 19 (ATK) ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณโรงเรียน  
 5.2 เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัว 

     เอกสารการมอบตัวฉบับที่ถ่ายสำเนาให้รับรองเอกสารทุกฉบับ และเรียงเอกสารตามลำดับดังนี้ 
  1.  นำแฟ้มเอกสารการมอบตัวที่นักเรียนได้รับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565   พร้อมทั้งกรอก

ข้อมูลให้ครบถ้วน และเรียงลำดับเอกสารตามใบปะหน้าในแฟ้ม 
 2.  ปพ.1 ฉบับจบการศกึษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียน ของบิดา  
               และของมารดา พร้อมรับรองสำเนา 

  4. สำเนาการโอนเงินบำรุงการศึกษาเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียน จำนวน 2,100 บาท 
 

ประกาศ ณ วันที่  18  มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
(นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
















