
 
 

ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๑  ปีการศกึษา  ๒๕๕๙ 

ประเภทหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
………………………………………. 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้เด็กไทยได้รับ
โอกาสในการเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นโรงเรียนดีประจ า
อ าเภอและเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีหน้าที่ต้องให้บริการทางการศึกษาให้แก่นักเรียนภายใน
อ าเภอฉวางและอ าเภอใกล้เคียงให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องมุ่งเข้าไปศึกษาในโรงเรียนในตัว
จังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและประหยัดค่าใช้จ่าย    

ดังนั้น เพื่อเป็นการให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนในอ าเภอฉวางและอ าเภอใกล้เคียง โรงเรียน
ฉวางรัชดาภิเษกจึง ก าหนดให้มีการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๙ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เน้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์)  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑.  จ านวนนักเรียนท่ีรับ 
จ านวนนักเรียนที่รับเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จ านวน ๓๐ คน      

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
๒.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า   
  ๒.๒  มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์  สุขภาพจิตดี  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือพิการ                     
จนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
  ๒.๓  มีสัญชาติไทย 

๒.๔  เป็นโสด 
  ๒.๕  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๖  ผู้ปกครองต้องมีความพร้อมทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุนค่าใช้จ่ายตามที่โรงเรียนก าหนดตลอดเวลา
ที่ศึกษาอยู่  
  ๒.๗  มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ กรณีต่ ากว่า ๒.๗๕ ต้องได้รับการพิจารณาจากทาง
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกก่อน (ตลอดการเรียน ม.๑-๓ ในโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นักเรียนห้องเรียนพิเศษต้องมี
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาตลอดภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕)  
 

๓.   การสมัคร 
 รับสมัคร ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๔   กุมภาพันธ์    ๒๕๕๙    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ  ณ ห้องส านักงานวิชาการ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเวปไซด์ 
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก   www.ratchada.ac.th  ได้ฟรี  

http://www.ratchada.ac.th/


๔.  หลักฐานการสมัคร  
๔.๑.  ใบสมัคร ตามแบบของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 
๔.๒.  ใบรับรองผลการเรียน   ซึ่งมีนายทะเบียนหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่ก าลงัเรียนอยูล่งนาม

รับรอง กรณีส าเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๔.๓.  รูปถ่ายในเครื่องแบบโรงเรียนเดมิ ขนาด ๑ นิ้ว ส าหรบัปิดใบสมัคร จ านวน ๒ รูป     

(ขาว-ด า หรือรูปสี หน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันย่ืนใบสมัคร) 
๔.๔.  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือนักเรียน และช่ือผูป้กครอง ฉบับส าเนาพร้อมรับรองเอกสาร  

๕.  การสอบคัดเลือก       
วันที่สอบ เวลา ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว 

๕  มีนาคม  ๒๕๕๙   ๙.๐๐  - ๑๒.๐๐  น.    
  

ประกาศผลสอบ  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
รายงานตัว ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
มอบตัว  ๙  เมษายน   ๒๕๕๙ 

    
๖.  จุดเน้นของห้องเรียนพิเศษท่ีนักเรียนจะได้รับ 

  ๖.๑. หลักสูตร นักเรียนจะมีจ านวนหน่วยกิตที่เรียนมากกว่าห้องเรียนปกติในรายวิชาสาระ
เพิ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
  ๖.๒. ห้องเรียน นักเรียนจะเรียนในห้องปรับอากาศ โต๊ะเก้าอี้พิเศษ visual เครื่องเสียง     
จออัจฉริยะ (I-board) มีโปรเจคเตอร์อุปกรณ์เทคโนโลยีมากกว่าห้องปกติ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูลในห้อง ๓ – ๕ เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ จ านวน ๑ เครื่อง 
  ๖.๓. การสอนเสริมพิ เศษ นักเรียนจะได้รับการสอนพิเศษเพิ่มเติมฟรี  ในรายวิชา 
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  
  ๖.๔. เรียนวิชาภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติ 
  ๖.๕  ติวโอเน็ตเพิ่มเติมในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๖.๖  เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ 
  ๖.๗  ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ปีละ ๑ ครั้ง   
   - มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ทัศนศึกษาจังหวัดใกล้เคียง 
   - มัธยมศึกษาปีที่ ๒  ทัศนศึกษาจังหวัดในระดับภาคใต้ 
   - มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ทัศนศึกษาต่างภูมิภาค หรือต่างประเทศ 
   ** อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีเกินค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนดูแล ** 
  ๖.๘  ค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีของรัฐบาล 
 ๗.  การเก็บค่าเล่าเรียน 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน ๘,๐๐๐  บาท 
       ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน ๘,๐๐๐  บาท 
หมายเหตุ 
 การจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาภาคเรียนละ ๘,๐๐๐ บาท ไม่ได้หมายความว่านักเรียนจะไม่ติด ๐ ร 
มส หรือ มผ นักเรียนมีสิทธ์ิได้รับผลการเรียนเหมือนนักเรียนห้องทั่วไป  
 



การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ มอบตัวนักเรียนและเง่ือนไขการเข้าเรยีน 

๑.  นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธ์ิเข้าเรียน และช าระค่าใช้จ่าย  
ส าหรับภาคเรียนที่ ๑ จ านวน ๘,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  หาก
ผู้สอบคัดเลือกได้สละสทิธ์ิโรงเรยีนจะประกาศผลการรายงานตัว ในวันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๙  และให้นักเรียน
ที่สอบคัดเลือกได้ล าดับส ารองมารายงานตัว ตามจ านวนที่ผู้สอบคัดเลือกได้สละสิทธ์ิ  ในวันที่  ๑๕  มีนาคม   
๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก   
  ๒.  ผู้ปกครองต้องพานักเรียนมาประชุมและมอบตัวนักเรียน ในวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๕๙           
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  

  
ไม่มารายงานตัว ไม่เข้าประชุม ไม่มามอบตัวและ ไม่เข้ารว่มกิจกรรมตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

   ประกาศ  ณ    วันที่  ๒๕  มกราคม   ๒๕๕๙ 
     
                    
 
                        

 (นายจ าเรญิศักดิ์  แสงแก้ว) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  

 
 


