
 

ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขัน “ โครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต  O-NET ประจำปีการศึกษา 2563” 

 
  ด้วยงานแนะแนว โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาจัดรับสมัครสอบแข่งขัน “โครงการ รู้ปัจจุบัน เพ่ืออนาคต พิชิต 

O-NET ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ได้ทดสอบความรู้ความสามารถ
ทางการเรียน นำผลการวิเคราะห์มาวางแผนการเรียนตนเอง และนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นด้วย   

ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสกับนักเรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน  และโรงเรียนในเขต
นอกบริการอำเภอเบญจลักษ์ เป็นการให้บริการทางวิชาการท้องถิ่นแก่ชุมชน  ซึ่งในการรับสมัครสอบแข่งขันเตรียม
ความพร้อมในการสอบ O-NET ในครั้งนี้จะมีการสอบวิชา  ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ กำหนดการแข่งขันออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  จัดสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 17 
ตุลาคม 2563   และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๑8 ตุลาคม 2563  
ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 14 กันยายน ๒๕๖3 ถึงวันศุกร์ท่ี 1๘ กันยายน  ๒๕๖3  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตามโครงการ“รู้ปัจจุบัน เพ่ืออนาคต พิชิต O-NET ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖3” 
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.๑ ระดับประถมศึกษา 

1.1.๑. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖3 
1.1.๒. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาในเขตพ้ืนที ่อำเภอเบญจลักษ์ 
1.1.3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาในเขตพ้ืนที ่อำเภอกันทรลักษ์  
ได้แก่  ตำบลจานใหญ่ ตำบลสร้างเม็ก 

๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.2.๑. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖3 
1.2.๒. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาในเขตพ้ืนที ่อำเภอเบญจลักษ์ 
1.1.3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาในเขตพ้ืนที ่อำเภอกันทรลักษ์ 
 ได้แก่ ตำบลจานใหญ่ ตำบลสร้างเม็ก 

หมายเหตุ หากคุณสมบัติของนักเรียนที่สอบแข่งขันไม่ตรงตามคุณสมบัติข้างต้น โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ 
ประกาศผลหรือสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 
 
2. ระยะเวลาการสมัคร 
 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 – 18 กันยายน 2563  



3. สถานที่สอบถามข้อมูล 
 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
  ที่อยู่ เลขท่ี 71 ม.11  ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 331100 
  โทรศัพท์  045- 605 040 -041 063 754322 
  E-mail : Benjalakpittayaschool2562@gmail.com 
  www.bp.ac.th 
4. รายละเอียดและวิธีการรับสมัคร 
 โรงเรียนสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่  ห้องแนะแนวโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
หรือผ่านทาง QR CORD 
                                                               ด้านลา่ง  
 

 
 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ภายในวันที่  2๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
๖. กำหนดการและรายละเอียดการสอบ 
 ๖.1 นักเรียนที่ดำเนินการสมัครตามข้อ 4 แล้ว ต้องนำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน หรือบัตร
อ่ืนที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ เพ่ือแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ  
 ๖.2  กำหนดการสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 
 
    
 
 
 
 
*หมายเหตุ ตารางสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ยึดตามที ่สทศ.กำหนด 
 
 

เวลา วิชา เวลาสอบ 
9.00 น. – 10.00 น. คณิตศาสตร์ 60นาที 
10.30 น. - 12.00น ภาษาไทย 90 นาที 
13.30 น. - 14.30น. วิทยาศาสตร์ 60 นาที 
15.00 น. - 16.00น. ภาษาอังกฤษ 60 นาที 

mailto:Benjalakpittayaschool2562@gmail.com
http://www.bp.ac.th/


๖.๓  กำหนดการสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 
 

เวลา วิชา ระยะเวลาสอบ 
9.00 น. – 10.30 น. คณิตศาสตร์ 90นาที 
10.30 น. - 12.00น ภาษาไทย 90 นาที 
13.00 น. - 14.30น. วิทยาศาสตร์ 90 นาที 
14.30 น. - 16.00น. ภาษาอังกฤษ 90 นาที 

 
๖.๔  ขอบข่ายของข้อสอบ 

 ออกตามโครงสร้างของ สทศ. 
๗. การประกาศผลสอบ 

๗.๑ ประกาศผลสอบ ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม ๒๕๖3                    
โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.bp.ac.th  

๗.๒ การมอบรางวัล จะประกาศวัน เวลา ในการมอบรางวัลให้ทราบในครั้งต่อไป 
๘. รางวัลการสอบแข่งขัน 
ที ่ ประเภทรางวัล รางวัล เงินรางวัล หมายเหตุ 
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6  

รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
รางวัลชมเชย (รางวัลที่ 4- ๖) 
รางวัลชมเชย (รางวัลที่ ๗- ๒0) 

 
เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร 

 
๓,000 บาท 
๒,000 บาท 
1,000 บาท 
500 บาท 
๒00 บาท 

*ลำดับผลการแข่งขันมาจากผล
เฉลี่ยคะแนนรวมของทั้ง 4 
รายวิชา หากมีคะแนนเท่ากันจะ
พิจารณา ตามลำดับคะแนนของ
รายวิชา ดังนี้  
1.วิชาภาษาไทย  
2.วิชาคณิตศาสตร์ 
3.วิชาวิทยาศาสตร์ 
4.วิชาภาษาอังกฤษ 
  

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
รางวัลชมเชย (รางวัลที่ 4- 10) 
รางวัลชมเชย (รางวัลที่ ๗- ๒0) 

 
เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร 

 
๓,000 บาท 
๒,000 บาท 
1,000 บาท 
500 บาท 
๒00 บาท 
 

 

*ลำดับผลการแข่งขันมาจากผล
เฉลี่ยคะแนนรวมของทั้ง 4 
รายวิชา หากมีคะแนนเท่ากันจะ
พิจารณา ตามลำดับคะแนนของ
รายวิชา ดังนี้  
1.วิชาภาษาไทย  
2.วิชาคณิตศาสตร์ 
3.วิชาวิทยาศาสตร์ 
4.วิชาภาษาอังกฤษ 
 

http://www.bp.ac.th/


 
ทั้งนี้การตัดสินจากคณะกรรมการจัดสอบแข่งขันถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแข่งขัน 

 
 
         ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
     (นายภูมิภัทร มาลี) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 


