ประกาศโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
……………………………………….
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจัดทาโครงการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 นั้น โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกได้เปิด
ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นห้องเรียน
ที่ มุ่ ง เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของนั ก เรี ยนที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ดังนั้น เพื่อเป็นการให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนในอาเภอฉวางและอาเภอใกล้เคียงโรงเรียน
ฉวางรัชดาภิเษกจึง กาหนดให้มีการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เน้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. จานวนนักเรียนที่รับ
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกาหนดรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรส่งเสริมความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีการศึกษาละจานวน 1 ห้องเรียน จานวนนั กเรียนที่
รับเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 36 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท
1.1 ประเภทสอบ จานวน 30 คน
1.2 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ จานวน 6 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6 ) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
2.2 มี สุ ข ภาพร่ างกาย แข็ งแรงสมบู ร ณ์ สุ ข ภาพจิ ต ดี ไม่ เป็ น โรคติ ด ต่ อ ร้า ยแรง หรื อ พิ ก าร
จนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 เป็นโสด
2.5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.6. ผู้ ป กครองมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยบ ารุ ง การศึ ก ษาตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
3. การสมัคร
รั บ สมั ค ร ระหว่ า งวั น ที่ 23 – 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่ เ ว้ น
วันหยุดราชการ ณ สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก หรือดาวน์โหลดใบสมัครจาก
เว็บไซต์โรงเรียน ฉวางรัชดาภิเษก www.ratchada.ac.th ได้ฟรี
4. หลักฐานการสมัคร

4.1. ใบสมัคร ตามแบบของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
4.2. ใบรับรองผลการเรียน ซึ่งมีนายทะเบียนหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่กาลังเรียนอยู่ลงนาม
รับรอง กรณีสาเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561
4.3. รูปถ่ายในเครื่องแบบโรงเรียนเดิม ขนาด 1 นิ้ว สาหรับปิดใบสมัคร จานวน 2 รูป
(ขาว-ดา หรือรูปสี หน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
4.4. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนฉบับสาเนาพร้อมรับรองเอกสาร จานวน 1 ฉบับ
5. การสอบคัดเลือก
5.1 ปฏิทินการดาเนินการ
รายละเอียด
วัน เดือน ปี
เวลา
วันสอบ
9 มีนาคม 2562
09.00 - 14.45 น.
ประกาศผลสอบ/รายงานตัว
13 มีนาคม 2562
09.00 - 10.00 น.
มอบตัว
16 มีนาคม 2562
09.00 - 11.00 น.
5.2 วิชาที่สอบและสัดส่วนคะแนน
สอบคัดเลือกความสามารถทางด้านวิชาการ 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ รวม 100 คะแนน ดังนี้
วันที่สอบ
ช่วงเวลาสอบ
เวลา
วิชา
สัดส่วนร้อยละ
(นาที)
ของคะแนน
9 มีนาคม 2562
09.00-10.00 น.
60
คณิตศาสตร์
30
10.05-10.45 น.
40
ภาษาอังกฤษ
15
10.50-11.40 น.
40
สังคมศึกษา
10
พักกลางวัน
13.00-14.00 น.
60
วิทยาศาสตร์
30
14.05-14.45 น.
40
ภาษาไทย
15
หมายเหตุ ในกรณีที่ นักเรียนสอบได้ลาดับที่ 30 มีคะแนนรวมเท่ากันมากกว่า 1 คน โรงเรียนจะพิจารณา
คัดเลือกผู้ที่สอบได้คะแนนสูงกว่าในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามลาดับ ให้เป็นผู้สอบคัดเลือกได้
6. จุดเน้นของห้องเรียนพิเศษที่นักเรียนจะได้รับ
6.1. หลักสูตร จัดสาระการเรียนรู้และหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
ให้ เป็ น ไปตามหลั ก สูต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ทธศัก ราช 2551 ระดับ มั ธ ยมศึ กษาตอนต้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และจัดสอนรายวิชาเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
6.2. ห้องเรียน นั กเรียนจะเรียนในห้ องปรับอากาศ อุ ปกรณ์ เทคโนโลยี มีเครื่อ งคอมพิ วเตอร์
สาหรับสืบค้นข้อมูลในห้อง 3 – 5 เครื่อง
6.3. การสอนเสริม นักเรียนจะได้รับการสอนเสริมเพิ่มเติมฟรี
6.4. ทัศนศึกษาและดูงานและเข้าค่าย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบางส่วน)
7. การเก็บค่าเล่าเรียน

เก็บค่าเล่าเรียน ภาคเรียนละ 8,000 บาท
การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ มอบตัวนักเรียนและเงื่อนไขการเข้าเรียน
1. นั ก เรีย นที่ สอบคัด เลื อกได้ จะต้อ งมารายงานตัวเพื่ อยื น ยัน สิ ท ธิ์เข้ าเรีย น และชาระค่ าใช้ จ่า ย
สาหรับภาคเรียนที่ 1 จานวน 8,000 บาท ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.
2. ผู้ปกครองต้องพานักเรียนมาประชุมและมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00
– 11.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ไม่มารายงานตัว ไม่เข้าประชุม ไม่มามอบตัวและ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายจาเริญศักดิ์ แสงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

