
   
 
 
 

     ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
    เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

    โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

   ----------------------------------------------------------- 
            ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ 
ที่สำคัญ คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ได้แก่ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้า
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เพื ่อให้การพัฒนาผู ้เรียน         
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างถูกทางและเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพ 
ทางด้านว ิทยาศาสตร์  – คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  โดยเสร ิมกระบวนการเร ียนรู ้ด ้านการปฏิบัติ                       
ในห้องปฏิบัติการ และนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะปฏิบัติการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
และกระบวนการคิดที่มีเหตุผลสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที ่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับความเจริญ ก้าวหน้าของสังคมตามศักยภาพและความพร้อมของผู้ปกครอง และเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของการเป็นพลโลกต่อไป ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
โรงเรียนจึงได้กำหนด รับนักเรียนเข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนจึงประกาศรับสมัคร
น ักเร ียนเข ้าศ ึกษาช ั ้นม ัธยมศึกษาป ีท ี ่  ๑ และช ั ้นม ัธยมศึกษาป ีท ี ่  ๔ โครงการห ้องเร ียนพ ิ เศษ                        
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      ๑.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
          ๑.๑.๑  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หรือเทียบเท่า 
          ๑.๑.๒  มีผลการเรียนดังนี้ 
               (๑) ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  
ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕  โดยโรงเรียนเป็นผู้รับรองผลการเรียน 
                (๒) ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  โดยโรงเรียนเป็นผู้รับรองผลการเรียน  
          ๑.๑.๓  เป็นผู้มีความต้ังใจ สนใจ  และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      
          ๑.๑.๔  สถานภาพโสด 

๑.๑.๕  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
          ๑.๑.๖  มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  สมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจ 
 
 
 



          -๒- 

      ๑.๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
          ๑.๒.๑  สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  หรือเทียบเท่า 
          ๑.๒.๒  มีผลการเรียนดังนี้ 
                   (๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ๕ ภาคเรียน (ช้ัน ม.๑ ,  ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑)   
ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ โดยโรงเรียนเป็นผู้รับรองผลการเรียน 
                   (๒) ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และผลการเรียน
เฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  โดยโรงเรียนเป็นผู้รับรองผลการเรียน 
          ๑.๒.๓  เป็นผู้มีความต้ังใจ สนใจ และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      
          ๑.๒.๔  สถานภาพโสด 
          ๑.๒.๕  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
          ๑.๒.๖  มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  สมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจ 

๒. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน  
      ๒.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  รับนักเรียนจำนวน ๓๖  คน  ๑ ห้องเรียน     
      ๒.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  รับนักเรียนจำนวน ๓๖  คน  ๑ ห้องเรียน     

๓. กำหนดการรับสมัคร  
      ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่ การรับสมัคร 
         ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที ่ ๔  รับสมัครวันที่  ๑๔ – ๑๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
นักเรียนสมัครแบบออนไลน์ โดยกรอกใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ของโรงเรียน  http://www.racha1.ac.th  
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยดุราชการและไม่เสียค่าใช้จ่าย 
      ๓.๒ หลักฐานการสมัคร   
          ๓.๒.๑ ใบ ปพ.๑ ผลการเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ (สำหรับชั้น ม.๑) หรือผลการเรียน
ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ , ๒ และ ๓  ภาคเรียนท่ี ๑ (สำหรับช้ัน ม.๔)         
          ๓.๒.๒ ใบรับรองกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หรือเทียบเท่า (สำหรับ           
ชั้น ม.๑) ใบรับรองกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หรือเทียบเท่า (สำหรับชั้น ม.๔)               
โดยใช้แบบฟอร์มใบรับรองของโรงเรียนบางปะอิน  “ราชานุเคราะห์ ๑” ซึ่งผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี
เว็บไซต์ http://www.racha1.ac.th    
          ๓.๒.๓  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
          ๓.๒.๔  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  

๔. กำหนดการวันสอบคัดเลือก 
      ๔.๑  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   สอบวันท่ี  ๔  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖      
      ๔.๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   สอบวันท่ี  ๕  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

                การสอบคัดเลือก สอบโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานเุคราะห์ ๑” 
          - วิชาที่สอบคัดเลือกมี  ๔ วิชา  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และวัดความสามารถ
ทางภาษาไทย         
 



-๓- 
 

         ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  

              เวลา  วิชาที่สอบ 
๐๘.๒๐ น. – ๐๘.๕๐ น. รับฟังคำช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบการสอบ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์    
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๔๐ น. วิทยาศาสตร์    
๑๐.๔๐ น. – ๑๑.๒๐ น. ภาษาอังกฤษ 
๑๑.๒๐ น. – ๑๒.๐๐ น. วัดความสามารถทางภาษาไทย              

 
      ๔.๓ ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๖  
ผ่านเว็บไซต์ http://www.racha1.ac.th    
      ๔.๔ ในวันสอบคัดเลือกนักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงตนก่อนเข้า 
ห้องสอบ 

๕. วันประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว  
      ๕.๑ ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ http://www.racha1.ac.th 
      ๕.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ รายงานตัววันท่ี ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://www.racha1.ac.th 
หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

๖. วันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  มอบตัววันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖   

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”                 
หากไม่มอบตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

๗. ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีรายละเอียดตาม

ภาคผนวกท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี ้ ขอให้ถือเป็นหน้าที่ของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี ่ยวข้อง จะต้องติดตามข่าวสาร               
การรับสมัครนักเรียนในครั้งนี้ โดยจะต้องถือปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดและระยะเวลา               
ท่ีโรงเรียนประกาศกำหนดไว้โดยเคร่งครัด  หากไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระยะเวลาหรือรายละเอียดข้อหนึ่งข้อใด
อาจจะทำให้ท่านเสียสิทธิ์หรือเสียโอกาสในการเข้าเรียนได้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.racha1.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที ่ กลุ่มบริหารวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๒๖๑-๙๒๒               
ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
                                                                                                                                                                                                          
                                                        (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
 



 
 

ประมาณรายการค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 

ที ่ รายการที่ขอจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา หมายเหตุ 
๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น 

ภาคเรียนที่ ๑  จำนวน ๔,๗๕๐ บาท 
ภาคเรียนที่ ๒  จำนวน ๓,๐๐๐ บาท 

เ ฉพาะน ั ก เ ร ี ยน โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
ภาคเรียนที่ ๑  จำนวน ๕,๗๕๐ บาท 
ภาคเรียนที่ ๒  จำนวน ๔,๐๐๐ บาท 

เ ฉพาะน ั ก เ ร ี ยน โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

๓ ค่าปฐมนิเทศ จำนวน ๑๐๐ บาท เฉพาะนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 
๔ ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ภาคเรียนละ ๖๕๐ บาท นักเรียนทุกคน 
๕ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติสอน 

- ภาษาอังกฤษ  ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท 
- ภาษาจีน  ชั่วโมงละ ๓๒๐ บาท 
- ภาษาเกาหลี ชั่วโมงละ ๓๖๐ บาท 
- ภาษาญี่ปุ่น ชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท 

ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใ น ก า ร จ ้ า ง             
ครูต่างชาติจัดเก็บเพิ่มเติมตาม
ห้องเรียนที ่นักเรียนได้เรียน
กับครูต่างชาติ 

๖ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ ภาคเรียนละ ๖๐๐ บาท) เ ฉพาะน ั ก เ ร ี ยน โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

๗ ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คนงาน/รปภ./พขร.)  
ภาคเรียนละ ๔๕๐ บาท 

นักเรียนทุกคน 

๘ ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ คนละ ๑๐๐ บาท นักเรียนทุกคน 
๙ ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ปีละ ๑๕๐ บาท นักเรียนทุกคน 

๑๐ ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน คนละ ๔๐๐ บาท เฉพาะนักเรียน ม.๑ ทุกห้อง
และ ม.๔ โครงการห้องเรียน
พิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

๑๑ เปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน คนละ ๑๐๐ บาท เฉพาะนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 
๑๒ ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน (Smart Card) คนละ ๒๐๐ บาท เฉพาะนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 
๑๓ ค่าจัดโครงการและโครงงานฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

(จัดพิเศษ) เฉพาะภาคเรียนที่ ๒ คนละ ๒,๐๐๐ บาท 
เ ฉพาะน ั ก เ ร ี ยน โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

๑๔ ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในเฉพาะสาขาวิชา ภาคเรียนละ ๒๒๐ บาท นักเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 
 



ที ่ รายการของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ หมายเหตุ 
๑ ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีละ ๒๐๐ บาท  

เฉพาะนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ แรกเข้า คนละ ๑๒๐ บาท 
ภาคเรียนที่ ๒ คนละ ๑๐๐ บาท 

นักเรียนทุกคน 

 

ประมาณการการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นรายห้อง 
 

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
ม. ๑/๑ ๙,๖๔๐ ๑๑,๖๔๐ 
ม. ๑/๒ ๓,๑๙๐ ๒,๓๔๐ 
ม. ๑/๓ ๓,๑๙๐ ๒,๓๔๐ 
ม. ๑/๔ ๓,๓๗๐ ๒,๔๒๐ 
ม. ๑/๕ ๓,๒๓๐ ๒,๒๘๐ 
ม. ๑/๖ ๒,๘๗๐ ๑,๙๒๐ 
ม. ๑/๗ ๓,๒๓๐ ๒,๒๘๐ 
ม. ๑/๘ ๒,๘๗๐ ๑,๙๒๐ 
ม. ๑/๙ ๓,๒๓๐ ๒,๒๘๐ 

ม. ๑/๑๐ ๒,๘๗๐ ๑,๙๒๐ 
ม. ๑/๑๑ ๒,๘๗๐ ๑,๙๒๐ 

 
 

ประมาณการการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นรายห้อง 
 

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
ม. ๔/๑ ๑๑,๒๒๐ ๑๐,๓๗๐ 
ม. ๔/๒ ๒,๔๗๐ ๒,๑๒๐ 
ม. ๔/๓ ๒,๔๗๐ ๒,๑๒๐ 
ม. ๔/๔ ๒,๔๗๐ ๒,๑๒๐ 
ม. ๔/๕ ๓,๐๗๐ ๒,๗๒๐ 
ม. ๔/๖ ๒,๘๑๐ ๒,๔๖๐ 
ม. ๔/๗ ๓,๑๒๐ ๒,๗๗๐ 
ม. ๔/๘ ๑,๘๗๐ ๑,๔๒๐ 

 
 
 


