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ประกาศรับสมัครเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 

 

 

  เพ่ือให้การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วย                  
ความเรียบร้อย ตามนโยบายและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
และคณะกรรมการการรับสมัครนักเรียน จังหวัดราชบุรี โรงเรียนจึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียน                   
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังต่อไปนี้ 
 
1. การรับสมัครนักเรียนชายและหญิง จ านวน 10 ห้องเรียน ห้องละ 44 คน รวมจ านวน 440 คน ดังนี้ 
 1.1  นักเรียนเขตพ้ืนที่บริการ สอบคัดเลือก   จ านวน  176 คน 
 1.2  นักเรียนทั่วไป สอบคัดเลือก    จ านวน  207 คน 
 1.3  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   จ านวน   22 คน 
 1.4  นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ    จ านวน   35 คน 
 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า 
 2.2  ไม่จ ากัดอายุ 
 2.3  เป็นโสด 
 2.4  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
 2.5  คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการ 
  2.5.1 ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองราชบุรี  
  2.5.2 ต้องอาศัยอยู่กับบิดา, มารดา, ปู่, ย่า, ตา หรือยาย ที่เป็นเจ้าบ้านหรือหัวหน้าครอบครัว                    
          ซึ่งมีหลักฐานสิทธิการอยู่อาศัยชัดเจน ในเขตอ าเภอเมืองราชบุรี อย่างน้อย 2 ปี นับถึง                           
          วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 
 2.6  คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนทั่วไป  ต้องเป็นนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการที่ขาดคุณสมบัติหรือนักเรียน      
       ทั่วไปไม่จ ากัดพ้ืนที่ 
 2.7  คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ต้องมีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ  
       ได้แก่ ความสามารถพิเศษสวดมนต์ท านองสรภัญญะ, ความสามารถพิเศษเล่านิทานคุณธรรม 
       หรือบรรยายธรรม, ความสามารถพิเศษดนตรีสากล, ความสามารถพิเศษดนตรีไทย,  
       ความสามารถพิเศษนาฏศิลป์ไทย, ความสามารถพิเศษการพูดสุนทรพจน์, ความสามารถพิเศษ 
       การอ่านท านองเสนาะ, ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน หน้า 6-9) 
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3. หลักฐานการสมัคร 
 3.1  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
 3.2  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา พร้อมน าฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบ 
 3.3  หลักฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบในการสมัคร เพื่อสิทธิ์ของนักเรียน 
 3.4  ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ                      
       ฉบับจริงหรือถ่ายเอกสาร เพ่ือประกอบการสมัคร ได้แก่ ปพ.1, ใบเกียรติบัตร , ใบรับรองแสดง      
       ความสามารถ และใบรับรองผลการเรียน เป็นต้น 

 
4. ก าหนดวัน เวลา สถานที่ จ าหน่ายคู่มือสมัครสอบ 
 ระหว่างวันที่ 1 - 28 เมษายน 2564 ณ อาคารประชาสัมพันธ์ (ศาลาสมาคม) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  
 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 
5. ก าหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก 
 5.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
  รับสมัคร    วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
  สอบคัดเลือก   วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
  วิชาที่สอบ   สอบ 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย   
      สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
  ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นักเรียนที่สอบผ่านให้รายงานตัว  
      ณ ลานขวัญบัว  ภายในเวลา 11.00 น. 
  มอบตัว    วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
      ณ หอประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
 5.2 นักเรียนทั่วไป 
  รับสมัคร    วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
  สอบคัดเลือก   วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
  วิชาที่สอบ   สอบ 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย   
      สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
  ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นักเรียนที่สอบผ่านให้รายงานตัว  
      ณ ลานขวัญบัว  ภายในเวลา 11.00 น. 
  มอบตัว    วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
      ณ หอประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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 5.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   รับสมัคร    วันที่ 24 - 27 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
  สอบคัดเลือก   วันที่ 29 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
      ณ หอประชุม 2   
   ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 30 เมษายน 2564 นักเรียนที่สอบผ่านให้รายงานตัว                                
      ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ (311) เวลา 09.00 - 12.00 น. 
            สอบจัดห้องเรียน   วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป 
  มอบตัว    วันที่ 8 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 - 16.30 น.   
      ณ หอประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
 5.4 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
  รับสมัคร    วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
  สอบคัดเลือก   วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
  วิชาที่สอบ   สอบ 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย                        
      สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
  ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 11.00 น. 
       มอบตัว    วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.   
       ณ หอประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
6. หลักฐานการมอบตัว 

1. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมน าฉบับจริง
มาเพ่ือตรวจสอบ 

2. ส าเนา ปพ.1 จ านวน 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมน าฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบ  
3. ผู้ปกครองที่จะเป็นผู้มอบตัวนักเรียนต้องเป็นผู้ปกครองที่แท้จริง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน  
 กับนักเรียน 
4. ใบรับรองผลการตรวจกลุ่มเลือดของนักเรียน หรือเอกสารที่แสดงผลกลุ่มเลือดของนักเรียน 
5. ช าระค่าบ ารุงการศึกษา 

 
 * หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามวัน เวลาที่โรงเรียนก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
7. การเรียกนักเรียน (ส ารอง) 
 ทางโรงเรียนจะน าคะแนนของนักเรียน (ส ารอง)ในเขตพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่ทั่วไปทั้ง 2 เขตพ้ืนที่มาจัด
เรียงล าดับจากมากไปน้อย แล้วเรียกนักเรียน (ส ารอง)รายงานตัวจนครบตามจ านวนที่นักเรียนสละสิทธิ์ 
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สัดส่วนการรับสมัครนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวนนักเรียน 440 คน 
 

1. นักเรียนเขตพ้ืนที่บริการ เฉพาะผู้ที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองราชบุรี สอบคัดเลือก ร้อยละ 40 จ านวน 176 คน 
2. นักเรียนทั่วไปไม่จ ากัดพ้ืนที่ ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ รวม ร้อยละ 60 ประกอบด้วย 
   - สอบคัดเลือก                                จ านวน  207  คน 
   - ความสามารถพิเศษ                        จ านวน    22  คน 
   - เงื่อนไขพิเศษ                                จ านวน    35  คน 
                    รวมทั้งสิ้น                     จ านวน  264  คน 

 
 

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา วิชา 

09.00 - 09.50 น. คณิตศาสตร์ 
10.00 - 10.50 น. ภาษาไทย 
11.00 - 11.50 น. สังคมศึกษา 
13.00 - 13.50 น. วิทยาศาสตร์ 
14.00 - 14.50 น. ภาษาอังกฤษ 

 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทนักเรียน รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว 

1. เขตพ้ืนที่บริการ 
2. เขตพ้ืนที่ทั่วไป 
3. ความสามารถพิเศษ** 
4. เงื่อนไขพิเศษ 

24-28 เม.ย. 64 
24-28 เม.ย. 64 
24-27 เม.ย. 64 
24-28 เม.ย. 64 

1 พ.ค. 64 
1 พ.ค. 64 

29 เม.ย. 64 
1 พ.ค. 64 

5 พ.ค. 64 
5 พ.ค. 64 

30 เม.ย. 64 
5 พ.ค. 64 

8 พ.ค. 64 
8 พ.ค. 64 
8 พ.ค. 64 
8 พ.ค. 64 

     หมายเหตุ ** นักเรียนความสามารถพิเศษท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วให้มาสอบจัดชั้นเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนโปรดทราบ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะมีสิทธิ์ได้รับโควตา
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษา 
  ปีที่ 3 มีสิทธิ์ยื่นเสนอโควตาทุกคน ซึ่งโรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกไว้ 100% จนครบแผนการเรียน  
  ตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยเรียงล าดับจากเกรดเฉลี่ยสูงสุดจนถึง 
  ล าดับสุดท้าย  
 2. มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เคยถูกลงโทษ    
  ท าทัณฑ์บนขณะที่เรียนอยู่ในโรงเรียน 
 3. นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เมื่อเรียนครบ 1 ปี 
  การศึกษาและมีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละห้องเรียน สามารถแจ้งความประสงค์ขอย้ายห้องเรียน 
  ไปเรียนกับนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับเดียวกัน และแผนการเรียนเดียวกันได้ ส่วนนักเรียนทุกแผน  
  การเรียน เมื่อเรียนครบ 1 ปี และมีผลการเรียนไม่ถึง 1.00 จะต้องซ้ าชั้น 
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บันทึกข้อตกลง(Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนร่วมกัน ระหว่าง โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี กับ โรงเรียนแคทรายวิทยา  
จังหวัดราชบุรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 1. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยให้นักเรียนแจ้งความประสงค์
  ในการเลือกเรียนต่อท่ีโรงเรียนแคทรายวิทยา ในกรณีที่นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
  เกินแผนที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จะรับได้ 
 2. นักเรียนโรงเรียนแคทรายวิทยาที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป  
  จะมีสิทธิ์ได้รับโควตาพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
  โดยนักเรียนต้องมาสมัครและสอบเพื่อจัดนักเรียนเข้าตามแผนการเรียนที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
  เปิดรับในปีการศึกษานั้น 
 

 
โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1. โรงเรียนร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดโครงการสอนเสริม  
  ในวันเสาร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนที่ต้องการเสริมศักยภาพ 
  เพ่ือให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ในระดับสูงขึ้น และให้นักเรียนได้ใช้  
  เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยจัดการเรียนการสอน 3 รายวิชา ได้แก่  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
  และภาษาอังกฤษ การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เป็นไปด้วยความสมัครใจและมีค่าใช้จ่าย ภาคเรียนละ  
  600 บาท หรือปีการศึกษาละ 1,200 บาท 

 2. โรงเรียนใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือดูแลพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์                 
  ตามหลักสูตรแกนกลาง 
 

******************************************** 
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เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ 
1. ความสามารถพิเศษสวดมนต์หมู่สรภัญญะ (จ านวน 3 คน) 
 1.1 เป็นนักเรียนหญิง สามารถสวดมนต์หมู่สรภัญญะได้ 
 1.2 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับอ าเภอขึ้นไป  
 1.3 มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป 
 
2. ความสามารถพิเศษเล่านิทานคุณธรรมและบรรยายธรรม (จ านวน 1 คน) 
 2.1 ได้รับเกียรติบัตรในระดับอ าเภอขึ้นไป 
 2.2 ประสบการณ์ในการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมจากเวทีต่าง ๆ 
 2.3 การแข่งขันบรรยายธรรมในเวทีต่าง ๆ  
 2.4 มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป 
 
3. ความสามารถพิเศษนาฏศิลป์ไทย (จ านวน 4 คน) 
    3.1 คุณสมบัติ 

3.1.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 หรือเทียบเท่า ทั้งชายและหญิง 
3.1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หากโรงเรียนใดคิดคะแนนเป็นร้อยละนักเรียนต้องมีคะแนน 
    ร้อยละ 60 ขึ้นไป (ใช้เกรดเฉลี่ย ป.5 โดยต้องน าหลักฐานมาแสดงในวันรับสมัคร) 
3.1.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง และต้องมีครูหรือผู้รับรองที่เชื่อถือได้ว่า 
 ผ่านการฝึกปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์อย่างน้อย 2 ปี 
3.1.4 ผู้สมัครต้องมีแฟ้มประวัติผลงานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์จริง 

 

   3.2 เพลงที่ใช้ในการทดสอบ 
3.2.1 สอบปฏิบัติจากเพลงที่ก าหนด 1 เพลง ระบ ามาตรฐาน (ได้แก่ ระบ ากฤดาภินิหาร ร าแม่บท 
 ระบ าสี่บท ระบ าดาวดึงส์ ระบ าเทพบันเทิง ระบ าย่องหงิด และระบ าพรหมาสตร์)  
 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ได้แก่ ระบ าโบราณคดี ร าสีนวล ร าอวยพร ร ามโนห์ราบูชายัญ  
 ระบ านพรัตน์ ระบ านางกอย ระบ าวิชนี ระบ าไก่ ระบ าม้า ระบ านกยูง ระบ ากวาง  
 ระบ าจันทกินรี ระบ าฉิ่ง และระบ ากรับ) 
3.2.2 สอบเพลงตามความถนัด 1 เพลง 
3.2.3 แฟ้มผลงาน 
3.2.4 สอบสัมภาษณ์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
3.2.5 นักเรียนที่เคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันหรือการแสดงในงานระดับโรงเรียน ระดับอ าเภอ  
 ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับประเทศ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ผู้สมัคร
 ต้องน าหลักฐานคุณสมบัติข้างต้น เช่น เกียรติบัตร โล่ หนังสือรับรอง ภาพกิจกรรมการแข่งขัน
 หรือแสดง มายืน่ในวันสอบความสามารถพิเศษ 

 

    3.3 เกณฑ์การคัดเลือก และการให้คะแนน 
    3.3.1 สอบภาคปฏิบัติ    70 คะแนน 
       3.3.2 สอบสัมภาษณ์ เพ่ือดูบุคลิก ท่าทาง  10   คะแนน 
     3.3.3 แฟ้มผลงาน     20  คะแนน 
                 รวม    100 คะแนน 
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    3.4 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

   3.5 เงื่อนไข 
 เมื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกผ่านความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์แล้ว มีสภาพเป็นนักเรียน โรงเรียน 
ราชโบริกานุเคราะห์ ต้องท าสัญญากับโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์จนจบการศึกษาและต้องปฏิบัติ  
ตามกฎระเบียบของงานทางด้านนาฏศิลป์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ต้องเข้าร่วม
ศึกษากิจกรรมในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ตลอดเวลาที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
หมายเหตุ 1. สถานที่ทดสอบความสามารถพิเศษ ประเภทนาฏศิลป์ห้อง 521           
  2. สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบ 
 - การแต่งกายในการสอบปฏิบัติ นุ่งผ้าโจงกระเบน และสวมเสื้อนักเรียน 
      - Flash Drive หรือ ซีดีเพลง 
 
4. ความสามารถพิเศษดนตรีไทย (จ านวน 4 คน) 
    4.1 ประเภทขับร้องเพลงไทยเดิม 
 

    4.2 ประเภทเครื่องดนตรี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
       4.2.1 ประเภทปี่พาทย์ ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ปี่ใน เครื่องหนัง  
     (กลองแขก, โทน-ร ามะนา, ตะโพน) 
       4.2.2 ประเภทเครื่องสาย ได้แก่ ซอสามสาย ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ และขิม 
  

    4.3 คุณสมบัติ 
4.3.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 หากโรงเรียนใดคิดคะแนนเป็นร้อยละ  
    นักเรียนต้องมีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 
4.3.2 มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม 
4.3.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นดนตรี 

 
    4.4 รายละเอียดและหลักเกณฑ์การทดสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย 

4.4.1 เลือกขับร้องหรือบรรเลงอย่างน้อย 2 เพลง จากเพลงที่ก าหนดให้ดังต่อไปนี้   

   - เพลงแขกต่อยหม้อเถา   - ลาวจ้อย 
   - เพลงจีนขิมเล็ก เถา   - ลาวเสี่ยงเทียน 2 ชั้น 
    - เพลงเขมรไทรโยค 3 ชั้น   - สร้อยล าปาง 2 ชั้น 
    - เพลงลาวด าเนินทราย 2 ชั้น  - ทองย่อน 
    - เพลงลาวดวงเดือน 2 ชั้น  - ตับลาวเจริญศรี 
             - แขกบรเทศ 2 ชั้น   - ตับวิวาห์พระสมุทร 
   - มอญท่าอิฐ 
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       4.4.2  ขับร้องหรือบรรเลงดนตรีเพลงตามความถนัด 1 เพลง 
4.4.3  นักเรียนที่สามารถขับร้องเพลงไทยเดิมและเล่นดนตรีได้หลายชนิดจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
4.4.4  นักเรียนที่เคยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันหรือการแสดงในงานระดับโรงเรียน ระดับอ าเภอ 
         ระดับจังหวัด ระดับเขต หรือระดับประเทศ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ผู้สมัครต้อง 
         น าหลักฐานแสดงคุณสมบัติข้างต้น เช่น เกียรติบัตร โล่ หนังสือรับรอง ภาพกิจกรรมจาก 
         การประกวดแข่งขันหรือการแสดงไปยื่นในวันทดสอบความสามารถ 
4.4.5  ขั้นตอนการทดสอบ 

    1. ทดสอบการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม 
    2. สอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ  :  เครื่องดนตรีที่ใช้ในการทดสอบ ผู้เข้าสอบสามารถน ามาเองได้ และทางสนามสอบ 
                 มีเครื่องดนตรีส ารองให้ส าหรับผู้ที่ไม่ได้น าเครื่องดนตรีส่วนตัวมา 

4.4.6  เงื่อนไขเพ่ิมเติมส าหรับการทดสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย 
1. ต้องการผู้ที่มีใจรักในดนตรีอย่างแท้จริง 
2. สามารถมาซ้อมวันหยุดตามที่ครูนัดหมายได้ตลอด 
3. เมื่อนักเรียนสอบผ่านความสามารถพิเศษดนตรีไทยแล้ว ต้องสมัครอยู่กิจกรรม 
   ชมรมดนตรีไทยท้ัง ๓ ปี 
4. นักเรียนต้องเข้าร่วมซ้อมวงประกวดและงานแสดงทุกครั้งที่นัดหมายตลอดเวลา 
   ที่ยังศึกษาอยู่ในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

 
5. ความสามารถพิเศษดนตรีสากล (จ านวน 4 คน) 
 5.1 ประเภทเครื่องดนตรี  
  - Brass instruments และ Woodwind instruments 
 

  5.2 คุณสมบัติ 
5.2.1  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หากโรงเรียนใดคิดคะแนนเป็นร้อยละ นักเรียนต้องมี 
     คะแนนร้อยละ 65 ขึ้นไป 
5.2.2  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นดนตรี 
5.2.3  หากมีแฟ้มผลงานทางด้านดนตรีสากล (น ามาแสดงในวันสอบ) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
5.2.4  นักเรียนที่สามารถขับร้องเพลงและเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ       

 

 5.3 เพลงที่ใช้ในการทดสอบ 
5.3.1  บรรเลง 1 เพลง จากเพลงที่ก าหนดให้ดังต่อไปนี้ 

   - เพลงชาติไทย 
   - เพลงสรรเสริญพระบารมี 
   - เพลงมหาฤกษ์ 

5.3.2  บรรเลงดนตรีเพลงตามความถนัด 1 เพลง 
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6. ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (จ านวน 4 คน) 
  6.1 เคยเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน กีฬานักเรียนระดับจังหวัดขึ้นไป 
 6.2 มีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดงในวันสมัครสอบ 
 6.3 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
 6.4 มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา  ชมรม  สมาคมกีฬานั้นๆ 
 6.5 มีหนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา 
 6.6 ประเภทกีฬา เป็นนักกีฬาประเภทเดี่ยว/ทีม เช่น ลีลาศ ยิงปืน ว่ายน้ า กรีฑา เปตอง เทควันโด       
      จักรยาน เทนนิส เทเบิลเทนนิส กอล์ฟ บาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล ฯลฯ 
 

เกณฑ์การประเมินพิจารณา 
  1. ระดับท่ีเข้าร่วมแข่งขัน 
 2. รางวัลที่เคยได้รับ (ความส าเร็จ) 
 3. การทดสอบทักษะความถนัดกีฬาที่สมัคร 
หมายเหตุ  นักเรียนต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่จะใช้ในการคัดเลือกมาเอง 
 
7. ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย (จ านวน 2 คน) 
 7.1 การพูดสุนทรพจน์  
 7.2 การอ่านท านองเสนาะ 
 

เกณฑ์การประเมินพิจารณา 
 1. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป 
 2. ผลการเรียนวิชาภาษาไทย 5 ภาคเรียน 2.75 ขึ้นไป 
 3. มีผลงานการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับจังหวัดขึ้นไป 
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย 
 5. มีความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือการฝึกซ้อมและการแข่งขันทักษะภาษาไทยด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ 
 6. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (นายสุรินทร์  ส าลี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
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ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ) 

 
***************************** 

 
 ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รับสมัครนักเรียน
ประเภทที่มีเง่ือนไขพิเศษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือความเป็นธรรม
กับนักเรียนทุกคน ให้ โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโดยยึดหลักเกณฑ์เรียงตามล าดับความส าคัญ                         
เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
 

1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลง
ร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
4. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม  พ.ศ. 2564 
     
 
 
         พลโท 

 (คณิต     แจ่มจันทรา) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
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วิธีการคัดเลือกนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จะเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือก  
โดยยึดหลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ดังนี้ 
 

1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลง
ร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
4. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 12 ~ 
 

 

 
  



~ 13 ~ 
 

 

การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564 
 

 เงินบ ารุงการศึกษาห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
- ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน เป็นเงิน    150  บาท 
- ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,ฝรั่งเศส,เกาหลี,ภาษาอังกฤษและพม่า) เป็นเงิน  1,200  บาท 
- ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ (ว่ายน้ า) เป็นเงิน 600  บาท 
- ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ เป็นเงิน 600  บาท 
- ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน เป็นเงิน 1,000  บาท 
  เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (1 : 20) 
- ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา เป็นเงิน 400  บาท 

  รวมเป็นเงิน 3,950 บาท 

 เงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  เป็นเงิน 620 บาท 
  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,570 บาท 


