ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
..........................................................................................
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จึงจัดให้มีการสอบแข่งขัน วัดความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดดังนี้
รายการ
1. คุณสมบัติ
2. การสมัคร

-

3. วิชาที่สอบ

-

4. วันสอบ
5. สถานที่สอบ

-

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

7. ประกาศผลสอบ

-

รายละเอียด
กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562
ค่าสมัครคนละ 200 บาท (รวม 5 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา)
สมัครได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สมัครทางไปรษณีย์ ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ธนาณัตสิ ั่งจ่ายไปรษณีย์หัวอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในนาม นางบุษกร รักเกาะรุ้ง โดยส่งมาที่
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หมู่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
สอบวิชาละ 50 นาที วิชาละ 40 คะแนน
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.55 น.
อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 อาคาร 7
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นักเรียนที่สมัครสอบ ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ
ที่ป้ายประกาศบริเวณลานเข้าแถว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 หรือ www.benjama.ac.th
ภายในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ป้ายประกาศลานเข้าแถว
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หรือ www.benjama.ac.th
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8. รางวัล

9. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

- รางวัลชนะเลิศแต่ละวิชาได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 3 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
* กรณีผู้เข้าสอบมีคะแนนรวมเท่ากันในลำดับที่ 1,2 และ 3 ผู้เข้าสอบจะได้รับ
รางวัลทุกคน
- คะแนนรวมอันดับ 4 – 10 ได้รับเกียรติบัตร
- ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ
และบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน

ลงชื่อ.....................................................
(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
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ตารางสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
เวลา
วิชา
นาที
ลำดับข้อ
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

กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
07.00 น.
07.20 น.
07.30 น.
07.40 น.

นักเรียนทุกคนพร้อมกันที่ลานเข้าแถวหน้าเสาธง ตามห้องสอบ
พิธีการหน้าเสาธง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายภักดี เหมทานนท์ กล่าวต้อนรับ
ครูนำนักเรียนเข้าห้องสอบ

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

