ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โครงการห้องเรียนพิเศษ และโครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
--------------------------------------------ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นั ก เรี ย น สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ เพื่ อ ให้ เด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ
การศึ กษาอย่ างทั่ ว ถึ งและได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ างเต็ม ตามศักยภาพ สอดคล้ องกับ เจตนารมณ์ ของรัฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่ อ ให้ ก ารรั บ นั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ ของโรงเรีย นเบญจมราชู ทิ ศ สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึกษา เขต ๑๒ เป็ น ไปด้ว ยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็ น ธรรม เสมอภาค และตรวจสอบได้
จึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียน
พิเศษ และโครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ
๑.๑ จานวนรับ รวม ๒๔๐ คน ดังนี้
๑.๑.๑ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (English Programme : EP.)
จานวนรับ ๑๒๐ คน
๑.๑.๒ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี (Science
Mathematics and Technology Programme : SMTP) จานวนรับ ๑๒๐ คน
๑.๒ ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ
รายการ

จานวนรับ

๑.โครงการห้องเรียนพิเศษ
๑.๑ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ภาษาอังกฤษ (English Programme : EP)
๑.๒ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี
(Science Mathematic and
Technology Programme : SMTP)

๒๔๐

รับสมัคร

สอบ

ประกาศ
ผลสอบ

วันเสาร์ที่
๗ มี.ค.๖๓

วันพุธที่
๑๑ มี.ค.
๖๓

๑๒๐
๑๒๐

๒๒-๒๖
ก.พ.๖๓

รายงานตัว
วันเสาร์ที่ ๑๔
มี.ค. ๖๓
เวลา๐๘.๓๐๑๖.๓๐ น.

มอบตัว
วันเสาร์ท๑ี่ ๔
มี.ค.๖๓
เวลา๑๓.๐๐น

๑.๓ คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบ
๑.๓.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กาลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.๓.๒ เป็นโสด

๒

๑.๔ หลักฐานการสมัคร
๑.๔.๑ ใบสมัคร และระเบียบการรับสมัคร ***(นักเรียนต้องนาระเบียบการรับสมัครมาด้วย)***
๑.๔.๒ ใบรายงานข้อมูลการสมัคร นักเรียนสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์รายงาน
จากระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ www.benjama.ac.th/admission63 หากนั ก เรี ย นไม่ ไ ด้ น ามา สามารถ
ดาเนินการได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร
๑.๔.๓ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียน
๑.๔.๔ รูปถ่ายนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป ถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวกหรือแว่นดา
๑.๔.๕ หลักฐานแสดงผลการเรียนสาหรับสมัครสอบ คือ ปพ.๑ : ป หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า
หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.๕ การรับสมัคร
๑.๕.๑ ให้ นั ก เรี ย นบั น ทึ ก ข้ อมู ล ผู้ ส มั ค รในระบบรับ สมั ค รออนไลน์ ท างเว็ ป ไซต์ ข องโรงเรี ย น
www.benjama.ac.th/admission63 ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และพิมพ์ใบรายงานข้อมูลการ
สมัครที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาสมัครด้วยตนเอง
๑.๕.๒ กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รไม่ ไ ด้ ก รอกข้ อ มู ล ในข้ อ ๑.๕.๑ ต้ อ งมากรอกข้ อ มู ล ที่ จุ ด รั บ สมั ค ร
ณ หอสมุ ด เฉลิ ม พระเกี ย รติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๑.๕.๓ ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม กรณีเทียบเท่า
ให้แต่งกายสุภาพ ตามวัน เวลา สถานที่ที่กาหนด
๑.๕.๔ หลักฐานที่โรงเรียนออกให้ในวันสมัคร
- ใบเสร็จรับเงินค่าระเบียบการ
- บัตรประจาตัวผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องนามาแสดงในวันสอบ)
๑.๖ สถานที่ รับสมัคร จ่ายใบสมัคร และจาหน่ายระเบียบการรับสมัคร
๑.๖.๑ กาหนด จ่ายใบสมัคร และจาหน่ายระเบียบการรับสมัคร ในวันที่ ๑๗-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ ณ ห้ องประชาสั มพันธ์ อาคาร ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ไม่เว้นวัน หยุดราชการ)
ใบสมัครแจกฟรี ค่าระเบียบการรับสมัคร ชุดละ ๒๐๐ บาท
๑.๖.๒ ก าหนดรั บสมั ค ร ในวั นที่ ๒๒ - ๒๖ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๑.๗ ข้อสอบและคะแนนสอบ
๑.๗.๑ ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน จานวน ๕ รายวิชา
๑.๗.๒ คะแนนสอบของโครงการ E.P และ SMTP ใช้คะแนนสอบแต่ละรายวิชาเหมือนกัน ดังนี้
ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการพิเศษ สอบวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา
วิชา
เวลา (นาที)
คะแนน
๐๗.๓๐
นักเรียนเข้าแถวรับฟังคาชี้แจงการสอบหน้าเสาธง
๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐
คณิตศาสตร์
๙๐
๘๐
๑๐.๑๐ - ๑๐.๕๐
ภาษาไทย
๔๐
๔๐
๑๑.๐๐ - ๑๑.๔๐
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
๔๐
๔๐
๑๑.๔๐ - ๑๒.๔๐
พัก
๖๐
๑๒.๔๐ - ๑๔.๑๐
วิทยาศาสตร์
๙๐
๘๐
๑๔.๒๐ - ๑๕.๕๐
ภาษาอังกฤษ
๙๐
๘๐

๓

๑.๘ การประกาศผลการสอบ
ก าหนดประกาศผลการสอบ ภายในวั น พุ ธ ที่ ๑๑ มี น าคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ด ประชาสั ม พั น ธ์
หอประชุมลานเข้าแถวและที่เว็บไซต์ www.benjama.ac.th
การจัดลาดับที่ที่สอบได้พิจารณาตามลาดับดังนี้
๑.๘.๑ คะแนนรวมทุกวิชา
๑.๘.๒ คะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
๑.๘.๓ คะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์
๑.๘.๔ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์
๑.๘.๕ จับฉลาก
๑.๙ รายงานตัว
กาหนดการรายงานตัวและชาระค่าลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ดังนี้
รอบที่ ๑ รายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
เลือกโครงการเรียน เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ตามลาดับที่ที่สอบได้
รอบที่ ๒ รายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
เลือกโครงการเวลา เวลา ๑๔.๑๕ – ๑๕.๐๐ น. นักเรียนต้องเลือกเรียนโครงการที่เหลือจาก
รอบที่ ๑ ตามลาดับที่ที่สอบได้
หมายเหตุ ๑) กรณีที่นักเรียนมาก่อนเวลารายงานตัวรอบที่ ๒ แต่ไม่ทันรายงานตัวรอบที่ ๑ ต้องรอ
จนถึงเวลารายงานตัวรอบที่ ๒
๒) หากนักเรียนที่สอบได้ตามประกาศมารายงานตัวไม่ทันเวลา ในรอบที่ ๑ และ ๒ โรงเรียน
จะรับรายงานตัวจนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และให้นักเรียนเลือกโครงการเรียนที่เหลือ ตามลาดับที่มารายงานตัวในเวลา
๑๖.๓๐ น.
๓) กรณีที่นักเรียนไม่ครบตามจานวน โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ตามประกาศในบัญชีสารอง
๔) กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
ช าระค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย น และช าระค่ า เข้ า ร่ ว มโครงการเรี ย นรู้ ก่ อ นเข้ า สู่ รั้ ว ขาว – แดง
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Programme : EP) คนละ ๓๕,๐๐๐ บาท
๒. โครงการส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (Science
Mathematics and Technology Programme : SMTP) คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. การเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ก่อนเข้าสู้รั้วขาว – แดง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คนละ ๒,๐๐๐ บาท
นั กเรี ยนที่เลื อกโครงการหลั กสู ตรภาคภาษาอังกฤษ (English Programme : EP) และ โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Mathematics and Technology
Programme : SMTP) ต้องชาระค่าเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ก่อนเข้ารั้วขาว – แดง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกคน
๑.๑๐ มอบตัว
กาหนดให้มีการมอบตัวนักเรียนในวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ หอประชุมธัชมุนี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนที่สอบได้และมารายงานตัวชาระเงินค่าลงทะเบียนไว้กับโครงการที่สอบได้แล้ว
ให้ ม ามอบตั ว โดยแต่ งกายในชุ ด เครื่ อ งแบบนั กเรี ยนโรงเรีย นเบญจมราชู ทิ ศ พร้อ มกั บ ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น
หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามวัน เวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ ภายหลังมิได้

๔

๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนปกติ
๒.๑ จานวนรับ รวม ๒๔๐ คน แบ่งเป็น นักเรียนชาย ๑๒๐ คน นักเรียนหญิง ๑๒๐ คน
๒.๒ ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนปกติ
รายการ
๒.โครงการห้องเรียนปกติ
๒.๑ นักเรียนที่รับจากการสอบและใช้
คะแนน O-NET
๒.๒ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
(บุตรครูและบุคลากรของโรงเรียน)

จานวนรับ

รับสมัคร

สอบ

ประกาศผล

รายงานตัว

จานวนรับ นักเรียนชาย ๑๒๐ คน นักเรียนหญิง ๑๒๐ คน
วันพุธที่ ๑
๒๔๐-ข้อ๒.๒
วันเสาร์
๒๑-๒๕
วันพุธ ๑
เม.ย.๖๓
ที่ ๒๘
มี.ค.๖๓
เม.ย.๖๓
เวลา๐๘.๓๐นมี.ค.๖๓
ตามความเป็นจริง
๑๖.๓๐ น.

มอบตัว

๒๔๐

วันจันทร์ที่
๖ เม.ย.๖๓

๒.๓ คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบ
๒.๓.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กาลังศึกษา
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๓.๒ เป็นโสด
๒.๔ หลักฐานการสมัคร
๒.๔.๑ ใบสมัคร และระเบียบการรับสมัคร ***(นักเรียนต้องนาระเบียบการรับสมัครมาด้วย)***
๒.๔.๒ ใบรายงานข้อมูลการสมัคร นักเรียนสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์รายงาน
จากระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ www.benjama.ac.th/admission63 หากนั ก เรี ย นไม่ ไ ด้ น ามา สามารถ
ดาเนินการได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร
๒.๔.๓ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียน
๒.๔.๔ รูปถ่ายนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป ถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวกหรือแว่นดา
๒.๔.๕ หลักฐานแสดงผลการเรียนสาหรับสมัครสอบ คือ ปพ.๑ : ป หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า
หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๔.๖ เอกสารแสดงผลคะแนนสอบ O-NET ชั้นป.๖ จากโรงเรียนเดิม รับรองสาเนาโดยผู้บริหาร
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน (หาก สทศ. ประกาศผลคะแนน O-NET หลังจากวันที่รับสมัครไปแล้ว
โรงเรียนจะทาการดึงผลคะแนน O-NET ของผู้สมัครจากระบบให้เอง)
๒.๕ การรับสมัคร
๒.๕.๑ ให้ นั ก เรี ย นบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ ส มั ค รในระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ ท างเว็ ป ไซต์ ข องโรงเรี ย น
www.benjama.ac.th/admission63 ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และพิมพ์ใบรายงานข้อมูลการ
สมัครที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาสมัครด้วยตนเอง
๒.๕.๒ กรณี ที ่ ผู ้ ส มั ค รไม่ ไ ด้ ก รอกข้ อ มู ล ในข้ อ ๒.๕.๑ ต้ อ งมากรอกข้ อ มู ล ที ่ จุ ด รั บ สมั ค ร
ณ หอสมุ ด เฉลิ ม พระเกี ย รติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๒.๕.๓ ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม กรณีเทียบเท่าให้
แต่งกายสุภาพ ตามวัน เวลา สถานที่ที่กาหนด
๒.๕.๔ หลักฐานที่โรงเรียนออกให้ในวันสมัคร
- ใบเสร็จรับเงินค่าระเบียบการ
- บัตรประจาตัวผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องนามาแสดงในวันสอบ)

๕

๒.๖ สถานทีร่ ับสมัคร จ่ายใบสมัคร และจาหน่ายระเบียบการรับสมัคร
๒.๖.๑ กาหนด จ่ายใบสมัคร และจาหน่ายระเบียบการรับสมัคร ในวันที่ ๑๖ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้ องประชาสั มพันธ์ อาคาร ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ใบสมัครแจกฟรี ค่าระเบียบการรับสมัครชุดละ ๑๐๐ บาท
๒.๖.๒ กาหนดรับสมัค ร ในวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอสมุด
เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๒.๗ ข้อสอบและคะแนนสอบ
๒.๗.๑ ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน จานวน ๕ รายวิชา คะแนนสอบร้อยละ ๗๐
๒.๗.๒ ใช้คะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐

เวลา
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๐๙.๕๐
๑๐.๐๐ - ๑๐.๕๐
๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐
๑๑.๕๐ - ๑๓.๐๐
๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐
๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐

ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
โครงการปกติ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
วิชา
เวลา (นาที)
คะแนน
นักเรียนเข้าแถวรับฟังคาชี้แจงการสอบหน้าเสาธง

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
พัก
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

๕๐
๕๐
๕๐
๗๐
๕๐
๕๐

๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐

หมายเหตุ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ มาสอบเพื่อจัดกลุ่มการเรียน
๒.๘ การประกาศผลการสอบ
กาหนดให้มีการประกาศผลสอบในวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หอประชุมลานเข้าแถว
และทางเว็บไซต์ www.benjama.ac.th โดยผลการสอบจะประกาศผลเรียงตามลาดับคะแนนรวมที่สอบได้ กรณี
ที่มีนักเรียนที่สอบได้มีคะแนนรวมเท่ากันโรงเรียนจะพิจารณาตามลาดับดังนี้
๒.๗.๑ คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์
๒.๗.๒ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ตามลาดับ
๒.๗.๓ ลาดั บ ที่ ใ นการสมั ค รสอบ
๒.๙ รายงานตัว
ก าหนดให้ นั ก เรี ย นที่ ส อบได้ ต ามประกาศมารายงานตั ว ใน วั น พุ ธ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖ ๓
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ผู้ที่สอบได้แล้วไม่มารายงานตัว
และมอบตัวตามวันและเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับผู้ที่
สอบได้ในบัญชีตามประกาศตามลาดับให้มารายงานตัวจนครบจานวนตามแผนการรับนักเรียน
๒.๑๐ มอบตัวและชาระค่าลงทะเบียน
ก าหนดมอบตั ว และช าระค่ าลงทะเบี ย นในวั น จั น ทร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมธัชมุนี ให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ พร้อมผู้ปกครองของ
นักเรียน หากไม่มามอบตัวตัวตามวัน ที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ การเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และจะ
เรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้

๖

๓. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
๓.๑ คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก เรี ย นเงื่ อ นไขพิ เ ศษ
เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรโดยสายเลือดของข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๓.๒ การสมัครและการสอบ
นักเรียนที่มีคุณสมบัติการเป็นนักเรียนเงื่อนไขพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องปฏิบัติดังนี้
๓.๒.๑ ต้องสมัครสอบระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เหมือนนักเรียนสอบปกติ
๓.๒.๒ ต้องมาสอบเพื่อจัดกลุ่ มการเรี ยนตามตารางสอบของห้ องเรียนปกติระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
๓.๓ การรายงานตัว
กาหนดให้ นั กเรีย นที่ ได้รั บ การประกาศให้ เป็น นั กเรีย นเงื่อนไขพิ เศษมารายงานตั ว ในวัน พุ ธ ที่ ๑
เมษายน ๒๕๖๓ เวลา๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หากไม่มา
รายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้
๓.๔ มอบตัวและชาระค่าลงทะเบียน
กาหนดให้ ม อบตั วและชาระค่า ลงทะเบี ยนในวันจันทร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนต้องมามอบตัวกับทางโรงเรียนโดยแต่งกายด้วยเครื่องแบบ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศพร้อมผู้ปกครองของนักเรียน ผู้ที่ได้รับการประกาศเป็นนักเรียนเงื่อนไขพิเศษแล้วไม่มาสอบ
ไม่มารายงาน และ หากไม่มามอบตัวตัวตามวันที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ การเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
และจะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ จานวนรับ รวม ๒๓๔ คน ดังนี้
๑.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) จานวนรับ
๓๐ คน
๑.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HSIP) จานวนรับ ๓๐ คน
๑.๓ โครงการห้องเรียนพิเศษEnglish Programme(E.P) จานวนรับ ๖๐ คน
๑.๓.๑ แผนการเรียนวิทย์-คณิต
จานวนรับ ๓๐ คน
๑.๓.๒ แผนการเรียนศิลป์-คานวณ
จานวนรับ ๓๐ คน
๑.๔ โครงการห้องเรียน พสวท.( สู่ความเป็นเลิศ )
จานวนรับ ๒๔ คน
๑.๕ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศภาษาที่ ๒ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส (แผนการเรียน ศิลป์- ภาษา)
จานวนรับ ๙๐ คน ดังนี้
๑.๕.๑ แผนการเรียนศิลป์- ภาษาจีน
จานวนรับ ๔๕ คน
๑.๕.๒ แผนการเรียนศิลป์- ภาษาญี่ปุ่น
จานวนรับ ๓๐ คน
๑.๕.๓ แผนการเรียนศิลป์- ภาษาฝรั่งเศส
จานวนรับ ๑๕ คน

๗

ปฏิทินการรับนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายการ
๑.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม(SMTE)
๑.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (HSIP)

จานวนรับ

รับสมัคร

รายงานตัว

มอบตัว

๓๐

๑.๓.๑ แผนการเรียนวิทย์-คณิต

๓๐

๑.๓.๒ แผนการเรียนศิลป์-คานวณ

๓๐

(สู่ความเป็นเลิศ)

ประกาศผล
สอบ

๓๐

๑.๓ โครงการห้องเรียนพิเศษEnglish Program

๑.๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาต่างประเทศภาษาที่ ๒ (ญี่ปุ่น
จีน ฝรั่งเศส) แผนการเรียน ศิลป์ภาษา
๑.๕ โครงการห้องเรียน พสวท.

สอบ

๒๒-๒๖
ก.พ.๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๓ วันพุธที่ ๑๘
วันอาทิตย์ วันพฤหัสบดี
มี.ค.๖๓
มี.ค. ๖๓
ที่ ๘ มี.ค. ที่ ๑๒ มี.ค.
เวลา๐๘.๓๐ เวลา
๖๓
๖๓
๑๖.๓๐ น.
๐๙.๐๐น.

๙๐
๒๔

ตามประกาศของ สสวท.

๑. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) และ โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HSIP)
๑.๑. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบ
๑.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กาลั ง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๑.๒ มีผลการเรียนดังนี้
๒.๑.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นม.๑, ม.๒ และ ม.๓ (ภาคเรียนที่ ๑)
ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๒.๑.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นม.๑, ม.๒ และ ม.๓
(ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๒.๑.๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นม.๑, ม.๒ และ ม.๓
(ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๒.๑.๓ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก
๒.๑.๔ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
๒.๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๒.๑.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๒.๑.๗ เป็นโสด

๘

๑.๒. หลักฐานการสมัคร
๑.๒.๑ ใบสมัคร และระเบียบการรับสมัคร ***(นักเรียนต้องนาระเบียบการรับสมัครมาด้วย)***
๑.๒.๒ ใบรายงานข้อมูลการสมัคร นักเรียนสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์รายงาน
จากระบบรับสมัครออนไลน์ www.benjama.ac.th/admission63 หากนักเรียนไม่ได้นามา สามารถดาเนินการได้
ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร
๑.๒.๓ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียน
๑.๒.๔ รูปถ่ายนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป ถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวกหรือแว่นดา
๑.๒.๕ หลักฐานแสดงผลการเรียนสาหรับสมัครสอบ ปพ.๑ ฉบับสาเนา จานวน ๑ ฉบับ พร้อม
รับรองสาเนา (แสดงผลการเรียนตามข้อ ๒.๑.๒)
๑.๓ การรับสมัคร
๑.๓.๑ ให้ นั ก เรี ย นบั น ทึ ก ข้ อมู ล ผู้ ส มั ค รในระบบรับ สมั ค รออนไลน์ ท างเว็ ป ไซต์ ข องโรงเรี ย น
www.benjama.ac.th/admission63 ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และพิมพ์ใบรายงานข้อมูลการ
สมัครที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาสมัครด้วยตนเอง
๑.๓.๒ กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รไม่ ไ ด้ ก รอกข้ อ มู ล ในข้ อ ๑.๓.๑ ต้ อ งมากรอกข้ อ มู ล ที่ จุ ด รั บ สมั ค ร
ณ หอสมุ ด เฉลิ ม พระเกี ย รติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๑.๓.๓ ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม กรณีเทียบเท่า
ให้แต่งกายสุภาพ ตามวัน เวลา สถานที่ที่กาหนด
๑.๓.๔ หลักฐานที่โรงเรียนออกให้ในวันสมัคร
- ใบเสร็จรับเงินค่าระเบียบการ
- บัตรประจาตัวผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องนามาแสดงในวันสอบ)
๑.๔ สถานที่รับสมัคร จ่ายใบสมัคร และจาหน่ายระเบียบการรับสมัคร
๑.๔.๑ กาหนด จ่ายใบสมัคร และจาหน่ายระเบียบการรับสมัคร ในวันที่ ๑๗ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ใบสมัครแจกฟรี ค่าระเบียบการรับสมัคร ชุดละ ๒๐๐ บาท
๑.๔.๒ กาหนดรั บสมั ค ร ในวัน ที่ ๒๒ - ๒๖ กุมภาพั นธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๑.๕ ข้อสอบและคะแนนสอบ
๑.๕.๑ ข้อสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(SMTE) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพใช้แบบทดสอบของสสวท. จานวน ๓ รายวิชา
๑.๕.๒ คะแนนสอบ โครงการห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดล้อม (SMTE) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใช้คะแนนสอบแต่ละรายวิชาเหมือนกัน

๙

ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม(SMTE) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ(HSIP)
สอบวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา
วิชา
เวลา (นาที)
คะแนน
๐๘.๐๐
นักเรียนเข้าแถวรับฟังคาชี้แจงการสอบหน้าเสาธง
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
คณิตศาสตร์
๑๒๐
๑๐๐
๑๑.๑๐-๑๒.๑๐
ภาษาอังกฤษ
๖๐
๖๐
๑๒.๑๐-๑๓.๐๐
พัก
๕๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
วิทยาศาสตร์
๑๒๐
๑๐๐
๑.๖ การประกาศผลการสอบ
กาหนดให้ มีการประกาศผลสอบในวัน พฤหัสบดีที่๑ ๒ มี น าคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
หอประชุมลานเข้าแ ถวและที่เว็บ ไซต์ www.benjama.ac.th โดยผลการสอบจะประกาศผลเรียงตามลาดับ
คะแนนรวมที่สอบได้ กรณีที่มีนักเรียนที่สอบได้มีคะแนนรวมเท่ากันโรงเรียนจะพิจารณาตามลาดับดังนี้
๑.๖.๑ คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์
๑.๖.๒ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามลาดับ
๑.๖.๓ ลาดับการสมัครสอบ
๑.๗ รายงานตัว และชาระค่าลงทะเบียน
กาหนดให้รายงานตัว และชาระค่าลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หากมีนักเรียนมารายงานตัวไม่ครบ โรงเรียนจะ
เรียกรับนักเรียนที่สอบได้ในบัญชีสารองตามลาดับที่สอบได้ ให้มารายงานตัวจนครบตามแผนการรับนักเรียน
๑.๘ การมอบตัว
กาหนดให้มีการมอบตัวนักเรียนในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ หอประชุมธัชมุนี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ให้นักเรียนแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศพร้อมกับผู้ปกครอง
นักเรียน หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และจะ
เรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้
๒. โครงการห้องเรียนพิเศษ English Programme (EP)
๒.๑ คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบ
๒.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กาลังศึกษาอยู่
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า
๒.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
(๕ ภาคเรียน)
๒.๑.๓ มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
๒.๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒.๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๒.๑.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๒.๑.๗ เป็นโสด

๑๐

๒.๒ หลักฐานการสมัคร
๒.๒.๑ ใบสมัคร และระเบียบการรับสมัคร ***(นักเรียนต้องนาระเบียบการรับสมัครมาด้วย)***
๒.๒.๒ ใบรายงานข้อมูลการสมัคร นักเรียนสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมั ครและพิมพ์รายงาน
จากระบบรับสมัครออนไลน์ www.benjama.ac.th/admission63 หากนักเรียนไม่ได้นามา สามารถดาเนินการ
ได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร
๒.๒.๓ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียน
๒.๒.๔ ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับสาเนา จานวน ๑ ฉบับ (แสดงผลการเรียนตามข้อ ๒.๑.๒)
๒.๒.๕ รูปถ่ายนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป ถ่ายหน้าตรงไม่
สวมหมวกหรือแว่นตาดา
๒.๓ การรับสมัคร
๒.๓.๑ ให้ นั ก เรี ย นบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ ส มั ค รในระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ ท างเว็ ป ไซต์ ข องโรงเรี ย น
www.benjama.ac.th/admission63 ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และพิมพ์ใบรายงานข้อมูลการ
สมัครที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาสมัครด้วยตนเอง
๒.๓.๒ กรณี ที ่ ผู ้ ส มั ค รไม่ ไ ด้ ก รอกข้ อ มู ล ใน ข้ อ ๒.๓.๑ ต้ อ งมากรอกข้ อ มู ล ที ่ จุ ด รั บ สมั ค ร
ณ หอสมุ ด เฉลิ ม พระเกี ย รติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๒.๓.๓ ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม กรณีเทียบเท่าให้
แต่งกายสุภาพ ตามวัน เวลา สถานที่ที่กาหนด
๒.๓.๔ หลักฐานที่โรงเรียนออกให้ในวันสมัคร
- ใบเสร็จรับเงินค่าระเบียบการ
- บัตรประจาตัวผู้สมัคร (ผู้สมัครต้อนามาแสดงในวันสอบ)
๒.๔ สถานที่รับสมัคร จ่ายใบสมัคร และจาหน่ายระเบียบการรับสมัคร
๒.๔.๑ กาหนด จ่ายใบสมัคร และจาหน่ายระเบียบการรับสมัคร ในวันที่ ๑๗-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ ณ ห้ องประชาสั มพันธ์ อาคาร ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ไม่เว้นวัน หยุดราชการ)
ใบสมัครแจกฟรี ค่าระเบียบการรับสมัคร ชุดละ ๒๐๐ บาท
๒.๔.๒ กาหนดรับสมัคร ในวันที่ ๒๒ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอสมุด
เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๒.๕ ข้อสอบและคะแนนสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ English Programme (EP)
ข้อสอบ.ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน จานวน ๔ รายวิชา ดังนี้

๑๑

ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Programme (EP)
สอบวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา
๐๘.๐๐
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๔๐ – ๑๑.๔๐ น.
๑๑.๔๐ – ๑๒.๔๐ น.
๑๒.๔๐ – ๑๓.๔๐ น.
๑๓.๕๐ – ๑๕.๒๐ น.

ค่าน้าหนักคะแนน (ร้อยละ)
วิทย์ – คณิต ศิลป์ – คานวณ
นักเรียนเข้าแถวรับฟังคาชี้แจงการสอบหน้าเสาธง
คณิตศาสตร์
๙๐
๑๐๐
๒๕
๓๕
ภาษาไทย
๖๐
๑๐๐
๒๐
๒๐
พัก
๖๐
ภาษาอังกฤษ
๖๐
๑๐๐
๓๐
๓๐
วิทยาศาสตร์
๙๐
๑๐๐
๒๕
๑๕
วิชา

นาที

คะแนนเต็ม

๒.๖ การประกาศผลการสอบ
กาหนดให้มีการประกาศผลสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
หอประชุมลานเข้าแถว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และที่เว็บไซต์ www.benjama.ac.th
โครงการจั ดการเรี ย นการสอนตามหลั กสู ตรกระทรวงศึ กษาธิ การเป็ น ภาษาอั งกฤษ (English
Programme) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะประกาศผลสอบ โดยมีเกณฑ์คิดคะแนน ดังนี้
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓)
๑. คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
๒. คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ตามลาดับ
๓. ลาดับที่ในการสมัครสอบ
แผนการเรียนศิลป์ – คานวณ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗)
๑. คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๒. คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ตามลาดับ
๓. ลาดับที่ในการสมัครสอบ
๒.๗ รายงานตัว และชาระค่าลงทะเบียน
กาหนดให้รายงานตัว และชาระค่าลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หากมีนักเรียนมารายงานตัวไม่ครบ โรงเรียนจะ
เรียกรับนักเรียนที่สอบได้ในบัญชีสารองตามลาดับที่สอบได้ให้มารายงานตัวจนครบตามแผนการรับนักเรียน
๒.๘ การมอบตัว
กาหนดให้มีการมอบตัวนักเรียนในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ หอประชุมธัชมุนี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ให้นักเรียนมามอบตัวโดยแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
พร้อมกับผู้ปกครองนักเรียน หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้

๑๒

๓. โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส (แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา)
๓.๑ คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบ
๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๓.๑.๓ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน
๓.๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๓.๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓.๑.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๓.๑.๗ เป็นโสด
๓.๒ หลักฐานการสมัคร
๓.๒.๑ ใบสมัคร และระเบียบการรับสมัคร ***(นักเรียนต้องนาระเบียบการรับสมัครมาด้วย)***
๓.๒.๒ ใบรายงานข้อมูลการสมัคร นักเรียนสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์รายงาน
จากระบบรับสมัครออนไลน์ www.benjama.ac.th/admission63 หากนักเรียนไม่ได้นามา สามารถดาเนินการได้
ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร
๓.๒.๓ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียน
๓.๒.๔ รูปถ่ายนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป ถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวกหรือแว่นดา
๓.๒.๕ หลักฐานแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับสาเนา จานวน ๑ ฉบับ (แสดงผลการเรียนตาม
ข้อ ๓.๑.๒)
๓.๓ การรับสมัคร
๓.๓.๑ ให้ นั ก เรี ย นบั น ทึ ก ข้ อมู ล ผู้ ส มั ค รในระบบรับ สมั ค รออนไลน์ ท างเว็ ป ไซต์ ข องโรงเรี ย น
www.benjama.ac.th/admission63 ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และพิมพ์ใบรายงานข้อมูลการ
สมัครที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาสมัครด้วยตนเอง
๓.๓.๒ กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รไม่ ไ ด้ ก รอกข้ อ มู ล ในข้ อ ๓.๓.๑ ต้ อ งมากรอกข้ อ มู ล ที่ จุ ด รั บ สมั ค ร
ณ หอสมุ ด เฉลิ ม พระเกี ย รติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๓.๓.๓ ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม กรณีเทียบเท่า
ให้แต่งกายสุภาพ ตามวัน เวลา สถานที่ที่กาหนด
๓.๓.๔ หลักฐานที่โรงเรียนออกให้ในวันสมัคร
- ใบเสร็จรับเงินค่าระเบียบการ
- บัตรประจาตัวผู้สมัคร (ผู้สมัครต้อนามาแสดงในวันสอบ)
๓.๔ สถานที่รับสมัคร จ่ายใบสมัคร และจาหน่ายระเบียบการรับสมัคร
๓.๔.๑ กาหนด จ่ายใบสมัคร และจาหน่ายระเบียบการรับสมัคร ในวันที่ ๑๗-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ใบสมัครแจกฟรี ค่าระเบียบการรับสมัคร ชุดละ ๒๐๐ บาท
๓.๔.๒ กาหนดรับสมัคร ในวัน ที่ ๒๒ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๑๓

๓.๕ ข้อสอบและคะแนนสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส
(แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา)
ข้อสอบ.ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน จานวน ๔ รายวิชา ดังนี้
ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส
(แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา) สอบวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓
ค่าน้าหนักคะแนน
เวลา
วิชา
เวลา (นาที)
คะแนน
(ร้อยละ)
๐๘.๐๐
นักเรียนเข้าแถวรับฟังคาชี้แจงการสอบหน้าเสาธง
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐
คณิตศาสตร์
๙๐
๑๐๐
๒๐
๑๐.๔๐ - ๑๑.๔๐
ภาษาไทย
๖๐
๑๐๐
๓๐
๑๑.๔๐ - ๑๒.๔๐
พัก
๖๐
๑๒.๔๐ - ๑๓.๔๐
ภาษาอังกฤษ
๖๐
๑๐๐
๓๐
๑๓.๕๐ – ๑๔.๕๐
สังคมศึกษา
๖๐
๑๐๐
๒๐
๓.๖ การประกาศผลการสอบ
กาหนดให้ มี การประกาศผลสอบในวัน พฤหั ส บดี ที่ ๑ ๒ มีน าคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ด ประชาสั ม พั น ธ์
หอประชุมลานเข้าแ ถวและที่เว็บ ไซต์ www.benjama.ac.th โดยผลการสอบจะประกาศผลเรียงตามลาดับ
คะแนนรวมที่สอบได้ กรณีที่มีนักเรียนที่สอบได้มีคะแนนรวมเท่ากันโรงเรียนจะพิจารณาตามลาดับดังนี้
๓.๖.๑ คะแนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษ
๓.๖.๒ คะแนนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์ ตามลาดับ
๓.๖.๓ ลาดับที่ในการสมัครสอบ
๓.๗ รายงานตัว และชาระค่าลงทะเบียน
กาหนดให้รายงานตัว และชาระค่าลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หากมีนักเรียนมารายงานตัวไม่ครบ โรงเรียนจะ
เรียกรับนักเรียนที่สอบได้ในบัญชีสารองตามลาดับที่สอบได้ ให้มารายงานตัวจนครบตามแผนการรับนักเรียน
๓.๘ การมอบตัว
กาหนดให้ มีการมอบตัวนั กเรียนในวันพุ ธที่ ๑๘ มีน าคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ หอประชุมธั ชมุ นี
โรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ ให้ นั ก เรี ยนแต่ งกายในชุ ด เครื่ อ งแบบนั ก เรี ยนโรงเรี ยนเบญจมราชู ทิ ศ พร้ อ มกั บ
ผู้ปกครองนักเรียน หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้

๑๔

๔. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนปกติ
รับนักเรียนรวมทั้งหมด ๒๔๐ คน ดังนี้
๔.๑ โครงการห้องเรีย นปกติที่ รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
(สอบแยกแผนการเรียน)
๔.๒ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนความสามารถพิเศษ(เฉพาะแผนการเรียนศิลป์ – คานวณ)
๔.๓ หากจานวนนั กเรียน ๔.๑ – ๔.๒ ไม่ครบตามแผนการรับนักเรียน โรงเรียนรับสมัครนักเรียน
ทั่วไปจากโรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนอื่นในเขตพื้นที่บริการ
๔.๑. โครงการห้ อ งเรี ย นปกติ ที่ รั บ นั ก เรี ย นที่ จ บชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ จากโรงเรี ยนเบญจมราชู ทิ ศ
(สอบแยกแผนการเรียน)
๔.๑.๑ คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สอบแยกแผนการเรียน
๔.๑.๑.๑ เป็ น นั ก เรีย นที่ ก าลั งศึ ก ษาอยู่ ในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๔.๑.๑.๒ ไม่มีผลการเรียน ๐ ร มส. และ มผ. ทุกรายวิชาทั้ง ๖ ภาคเรียน
๔.๑.๒ สอบแยกแผนการเรียน
กาหนดให้มีการสอบแยกแผนการเรียนในวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
๔.๑.๓ ข้อสอบและคะแนนสอบ
ข้อสอบ ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน จานวน ๕ รายวิชา คิดเป็นคะแนน ร้อยละ ๔๐ และใช้
คะแนน ONET คิดเป็น ร้อยละ ๓๐ และใช้คะแนนจากผลการเรียนเฉลี่ย ๖ ภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓๐
๔.๑.๔ ประกาศผลการสอบ
กาหนดให้ประกาศผลการสอบในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสั มพันธ์
หอประชุมลานเข้าแถวและที่เว็บไซต์ www.benjama.ac.th
๔.๑.๕ การยืนยันสิทธิ์
กาหนดให้นักเรียนที่สอบแยกแผนการเรียนได้มายืนยันสิทธิด้วยตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และแต่งกายด้วย
เครื่องแบบนักเรียน หากมีนักเรียนที่สอบแยกแผนการเรียนได้ไว้แล้วไม่มายืนยันสิทธิ์ ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้า
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับนักเรียนที่สอบได้ในบัญชีการ
สอบทั่วไปตามโครงการห้องเรียนปกติ ตามลาดับคะแนนที่สอบจนครบจานวนตามแผนการรับนักเรียน
๔.๑.๖ การเปลี่ยนแผนการเรียน
กาหนดให้ นั กเรี ย นมายื น ยันสิ ท ธิ์และเปลี่ ยนแผนการเรียนที่ ส อบได้ ด้วยตนเองวัน อาทิตย์ ที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.ที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยผู้ที่จะ
เปลี่ยนแผนการเรียนได้นั้นต้องเป็นนักเรียนที่สอบได้แผนการเรียนวิทย์ - คณิต สามารถเปลี่ยนแผนการเรียนเป็นแผนศิลป์
– คานวณได้ ส่วนนักเรียนที่สอบแยกแผนการเรีย นได้แผนการเรียนศิลป์ – คานวณหากต้องการเปลี่ยนแผนการ
เรียนต้องมายื่นใบสมัครสอบใหม่ในวันที่ ๒๑- ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
๔.๑.๗ รายงานตัว
กาหนดให้นักเรียนมารายงานตัว ด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ที่ต้องมารายงานตัวคือ นักเรียนที่สอบแยกแผนการเรียนไว้ได้และมา
รายงานตัวยืนยันแผนการเรียนในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และนักเรียนทั่วไปที่สอบได้ตามประกาศของโรงเรียน
หากนักเรียนที่สอบได้ไม่มารายงานตัวตามวันที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ
จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้

๑๕

๔.๑.๘ เลือกแผนการเรียน
ก าหนดให้ นั ก เรี ย นที่ ม ารายงานตั ว มาเลื อ กแผนการเรี ย นใน วั น เสาร์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓
ณ หอประชุมลานเข้าแถว ตามเวลาต่อไปนี้
๔.๑.๘.๑ รับลงทะเบียนและรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
๔.๑.๘.๒ นั ก เรี ย นเลื อ กแผนการเรี ย นตามล าดั บ ที่ ส อบได้ ใ นประกาศของโรงเรี ย น
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
หากนักเรียนที่มารายงานตัวไว้ตามข้อ ๔.๑.๗ ไม่มาเลือกแผนการเรียนตามเวลาที่กาหนด โรงเรียน
จะให้นักเรียนเลือกเรียนในแผนการเรียนที่เหลือ
๔.๑.๙ มอบตัวและชาระค่าลงทะเบียน
ก าหนดให้ มี ก ารมอบตั ว นั ก เรี ย นในวั น อั ง คารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น.
ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ให้นักเรียนมามอบตัวโดยแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน
เบญจมราชูทิศพร้อมกับผู้ปกครองนักเรียน หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้
๔.๒ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และ นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
๔.๒.๑ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
๔.๒.๑.๑ คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก เรี ย นเงื่ อ นไขพิ เ ศษ
ต้องเป็นนั กเรียนที่เป็นบุตรโดยสายเลือดของข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
๔.๒.๑.๒ การสมัคร
ก าหนดการสมั ค รในวั น ที่ ๒๑-๒๕ มี น าคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๔.๒.๑.๓ การสอบ
กาหนดการสอบในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นักเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็น
นั ก เรี ย นเงื่อ นไขพิ เศษและนั กเรีย นความสามารถพิ เศษระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ ๔ ทุ กคนต้อ งมาสมั ค รสอบ
ตามตารางสอบของห้องเรียนปกติระดับชั้นม.๔ เพื่อจัดกลุ่มการเรียน
๔.๒.๑.๔ ประกาศผลและรายงานตัว
กาหนดประกาศผล และรายงานตัวในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๔.๒.๑.๕ มอบตัวและชาระค่าลงทะเบียน
ก าหนดให้ มี ก ารมอบตั ว นั ก เรี ย นในวั น อั งคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐น.
ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ให้นักเรียนมามอบตัวด้วยตนเองโดยแต่งกายในชุดเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศพร้อมกับผู้ปกครองนักเรียน หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามเวลาที่กาหนดถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้
๔.๒.๒ นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
๔.๒.๒.๑ คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก เรี ย นความสามารถพิเศษ
๔.๒.๒.๑.๑ ต้องเป็นนักเรียนที่มีความสามารถในด้านดนตรีไทย และดนตรีสากล กีฬา
ฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล
๔.๒.๒.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นม.๑-๓ ไม่ต่ากว่า ๒.๐

๑๖

๔.๒.๒.๒ การสมัคร
ก าหนดการสมั ค รในวั น ที่ ๒๑-๒๒ มี น าคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๔.๒.๒.๓ การคัดเลือก
กาหนดการคัดเลือกตามประเภทของความสามารถพิเศษ วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๔.๒.๒.๔ ประกาศผลและรายงานตัว
ประกาศผลการสอบคัดเลือกวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๔.๒.๒.๕ การสอบ
กาหนดการสอบในสอบวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นักเรียนที่ได้รับการประกาศ
ให้เป็นนักเรียนความสามารถพิเศษระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคนต้องมาสมัครสอบ และมาสอบตาม
ตารางสอบของห้องเรียนปกติระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อจัดกลุ่มการเรียน
๔.๒.๒.๖ มอบตัวและชาระค่าลงทะเบียน
กาหนดให้ มีการมอบตัวนักเรียนในวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น.
ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ให้นักเรียนแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
พร้ อ มกั บ ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น หากนั กเรี ยนไม่ มามอบตั ว ตามวั นเวลาที่ ก าหนดถื อว่ าสละสิ ทธิ์ การเข้ าเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้
๔.๓ นักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนอื่นในเขตพื้นที่บริการ สอบโดยการใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
๔.๓.๑. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบโครงการห้องเรียนปกติ
๔.๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิ การ หรือ กาลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๓.๑.๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก
๔.๓.๑.๓ เป็นโสด
๔.๓.๒. หลักฐานการสมัคร
๔.๓.๒.๑ ใบสมัคร และระเบียบการรับสมัคร ***(นักเรียนต้องนาระเบียบการรับสมัครมาด้วย)***
๔.๓.๒.๒ ใบรายงานข้อมูลการสมัคร นักเรียนสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์รายงาน
จากระบบรับสมัครออนไลน์ www.benjama.ac.th/admission63 หากนักเรียนไม่ได้นามาสามารถดาเนินการ
ได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร
๔.๓.๒.๓ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียน
๔.๓.๒.๔ รูปถ่ายนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป ถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดา
๔.๓.๒.๕ หลักฐานแสดงผลการเรียนสาหรับสมัครสอบ คือ ปพ.๑ : บ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า
หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๓.๒.๖ เอกสารแสดงผลคะแนนสอบ O-NET ชั้นม.๓ จากโรงเรียนเดิม รับรองสาเนาโดยผู้บริหาร
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน (หาก สทศ. ประกาศผลคะแนน O-NET หลังจากวันที่รับสมัครไปแล้ว
โรงเรียนจะทาการดึงผลคะแนน O-NET ของผู้สมัครจากระบบให้เอง)

๑๗

๔.๓.๓ การรับสมัคร
๔.๓.๓.๑ ให้ นั ก เรี ย นบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ ส มั ค รในระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ ท างเว็ ป ไซต์ ข องโรงเรีย น
www.benjama.ac.th/admission63 ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และพิมพ์ใบรายงานข้อมูลการ
สมัครที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาสมัครด้วยตนเอง
๔.๓.๓.๒ กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รไม่ ไ ด้ ก รอกข้ อ มู ล ในข้ อ ๔.๓.๓.๑ ต้ อ งมากรอกข้ อ มู ล ที่ จุ ด รั บ สมั ค ร
ณ หอสมุ ด เฉลิ ม พระเกี ย รติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๔.๓.๓.๓ ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม กรณีเทียบเท่า
ให้แต่งกายสุภาพ ตามวัน เวลา สถานที่ที่กาหนด
๔.๓.๓.๔ หลักฐานที่โรงเรียนออกให้ในวันสมัคร
- ใบเสร็จรับเงินค่าระเบียบการ
- บัตรประจาตัวผู้สมัคร (ผู้สมัครต้อนามาแสดงในวันสอบ)
๔.๓.๔ สถานที่รับสมัคร จ่ายใบสมัคร และจาหน่ายระเบียบการรับสมัคร
๔.๓.๔.๑ ก าหนด จ่ ายใบสมั คร และจาหน่ ายระเบี ยบการรั บสมั คร ในวันที่ ๑๖ – ๒๕ มี นาคม
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชาสั ม พั น ธ์ อาคาร ๑ โรงเรี ยนเบญจมราชู ทิ ศ (ไม่ เว้ น
วันหยุดราชการ) ใบสมัครแจกฟรี ค่าระเบียบการรับสมัครชุดละ ๑๐๐ บาท
๔.๓.๔.๒ กาหนดรับสมัคร ในวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอสมุด
เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๔.๓.๕. ข้อสอบและคะแนนสอบ
ข้อสอบ โครงการห้องเรียนปกติ ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน จานวน ๕ รายวิชา
คิดเป็นคะแนนเต็ม ๗๐ % และ ใช้คะแนนโอเน็ต ๔ รายวิชา คิดเป็นคะแนนเต็ม ๓๐ %

เวลา
๐๗.๔๐
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐
๐๙.๔๐-๑๐.๔๐
๑๐.๕๐-๑๑.๕๐
๑๑.๕๐-๑๒.๕๐
๑๒.๕๐-๑๓.๕๐
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐

ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนปกติ
สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓
วิชา
เวลา (นาที)
นักเรียนเข้าแถวรับฟังคาชี้แจงการสอบหน้าเสาธง
คณิตศาสตร์
๖๐
ภาษาไทย
๖๐
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖๐
พัก
๖๐
วิทยาศาสตร์
๖๐
ภาษาอังกฤษ
๖๐

คะแนน
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๔.๓.๖ การประกาศผลการสอบ
ก าหนดให้ มี ก ารประกาศผลสอบในวั น เสาร์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ ณ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์
หอประชุม ลานเข้ าแ ถวและที่ เว็บ ไซต์ www.benjama.ac.th โดยผลการสอบจะประกาศผลเรีย งตามล าดั บ
คะแนนรวมที่สอบได้ กรณีที่มีนักเรียนที่สอบได้มีคะแนนรวมเท่ากันโรงเรียนจะพิจารณาตามลาดับดังนี้
๔.๓.๖.๑ คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์
๔.๓.๖.๒ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมตามลาดับ
๔.๓.๖.๓ ลาดับที่ในการสมัครสอบ

๑๘

๔.๓.๗ รายงานตัว
กาหนดให้นักเรียนที่สอบได้ตามประกาศมารายงานตัวด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ผู้ที่สอบได้แล้วไม่มารายงานตัว
และมอบตัวตามวันและเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับผู้ที่
สอบได้ในบัญชีสารองตามลาดับตามประกาศตามลาดับให้มารายงานตัวจนครบจานวนตามแผนการรับนักเรียน
๔.๓.๘ มอบตัวและชาระค่าลงทะเบียน
ก าหนดมอบตั ว และช าระค่ าลงทะเบี ย นในวั น อั งคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมธัชมุนี นักเรียนต้องมามอบตัวด้วยตนเองกับทางโรงเรียนโดยแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ พร้อมผู้ปกครองของนักเรียน ผู้ที่สอบได้แล้วไม่ ไม่มามอบตัวตัวตามวันที่กาหนดถือว่า
สละสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศและจะเรียกร้องสิทธิใดๆภายหลังมิได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

