ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
----------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” เป็นโรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานสากลโดยมีวัตถุประสงค์
ที่สาคัญ คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ได้แก่ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้าหน้า
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เข้าสู่ กระบวนการพัฒ นาอย่ างถูกทางและเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและ
นอกสถานที่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทั กษะปฏิบัติการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดที่มี
เหตุผล เพื่อสร้างกาลังคนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความเจริญ
ก้าวหน้าของสังคมตามศักยภาพและความพร้อมของผู้ปกครอง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเป็นพลโลกต่อไป ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนจึงได้
กาหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ปี การศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนจึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑.๑.๒ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า
๑.๑.๒ มีผลการเรียนดังนี้
(๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕ โดยโรงเรียนเป็นผู้รับรองผลการเรียน
(๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ โดยโรงเรียนเป็นผู้รับรองผลการเรียน

-๒(๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ โดยโรงเรียนเป็นผู้รับรองผลการเรียน
๑.๑.๓ เป็นผู้มีความตั้งใจ สนใจ และความถนัดทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๑.๑.๔ เป็นโสด
๑.๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๑.๖ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑.๒.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า
๑.๒.๒ มีผลการเรียนดังนี้
(๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕ โดยโรงเรียนเป็นผู้รับรองผลการเรียน
(๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ โดยโรงเรียนเป็น
ผู้รับรองผลการเรียน
(๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ โดยโรงเรียนเป็นผู้รับรองผลการเรียน
๑.๒.๓ เป็นผู้มีความตั้งใจ สนใจ และความถนัดทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๑.๒.๔ เป็นโสด
๑.๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๒.๖ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ
๒. จานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับนักเรียนจานวน ๓๖ คน ๑ ห้องเรียน
๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับนักเรียนจานวน ๓๖ คน ๑ ห้องเรียน
๓. กาหนดการรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับสมัครวันที่ ๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยนักเรียน
สามารถสมัครแบบออนไลน์ โดยกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.racha1.ac.th
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่เสียค่าใช้จ่าย
๓.๒ หลักฐานการสมัคร
๓.๒.๑ ใบ ปพ.๑ ผลการเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ (สาหรับชั้น ม.๑)
หรือผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ (สาหรับชั้น ม.๔)

-๓๓.๓.๒ ใบรับรองกาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า (สาหรับชั้น
ม.๑) ใบรับรองกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า (สาหรับชั้น ม.๔) โดยใช้
แบบฟอร์มใบรับรองของโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ซึ่งผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
http://www.racha1.ac.th
๓.๓.๓ สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๓.๔ รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๔. กาหนดการวันสอบคัดเลือก
๔.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๔.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
การสอบคัดเลือก สอบโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”
- วิชาที่สอบคัดเลือกมี ๔ วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
และวัดความสามารถทางภาษาไทย
ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เวลา
๐๘.๒๐ น. – ๐๘.๕๐ น.
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๔๐ น.
๑๐.๔๐ น. – ๑๑.๒๐ น.
๑๑.๒๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

วิชาที่สอบ
รับฟังคาชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการสอบ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วัดความสามารถทางภาษาไทย

๔.๓ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ผ่านเว็บไซต์ http://www.racha1.ac.th
๔.๔ ในวันสอบคัดเลือกนักเรียนต้องนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียนมาแสดงตนก่อนเข้าห้อง
สอบ
๕. วันประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว
๕.๑ ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์ http://www.racha1.ac.th
๕.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รายงานตัววันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://www.racha1.ac.th
หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์

-๔๖. วันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มอบตัววันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”
หากไม่มอบตัวตามวันและเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”

