กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- จัดการเรียนการสอนเสริมคาบเรียน
ที่ 9 วันจันทร์-ศุกร์ (15.20-14.10 น.)
โดยคณาจารย์มืออาชีพในสาขาวิชาที่
เป็นพืน้ ฐานสาคัญสาหรับการศึกษาต่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ยานยนต์
โลจิสติกส์ การบินและอากาศยาน
ปิโตรเคมี ขนส่ง พอลิเมอร์ พลาสติก
และสาขาวิชาอื่นๆ
- ติวเข้มก่อนสอบโดยสถาบันกวดวิชา
- ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
- ส่งเสริมการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้
***ผู้ปกครองสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เต็มจานวนตามที่โรงเรียนจ่ายจริง***

กิจกรรมค่ายเสริมหลักสูตร
นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ทางวิชาการต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นได้ตามความสมัครใจ
เช่น ค่ายห้องเรียนสีเขียว ค่ายเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ค่าย
คณิตศาสตร์ ค่ายคอมพิวเตอร์ ค่ายภาษาอังกฤษ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ
นักเรียนสามารถศึกษาต่อ
ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์สาขา
ต่างๆ เช่น วิศวกรรมเคมี
คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
โยธา ไฟฟ้า ธรณี เครื่องกล
โทรคมนาคม อุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม ชีวเวช โลจิสติกส์
ปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์ ขนส่ง
การบินและอากาศยาน ยานยนต์
พอลิเมอร์ พลาสติก เป็นต้น

แผนการเรียนวิทย์-คณิต
(เตรียมวิศวะ-สถาปัตย์)
สร้ างงาน
สร้ างคน
สร้ างอาชีพ

นอกจากการศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ แล้ว นักเรียนยังสามารถ
ศึกษาต่อในสาขาวิชาอื่นๆ สาหรับผู้เรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้ด้วย เช่น แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี
และคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

วัตถุประสงค์
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
1. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และสนใจประกอบอาชีพในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ ม. 4
แผนการเรียนวิทย์-คณิต(ห้องเรียนเตรียมวิศวะ)

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
1. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และสนใจประกอบอาชีพในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมการบินและอากาศยาน

คอมพิวเตอร์ ยานยนต์ โลจิสติกส์ ปิโตรเคมี
ขนส่ง พอลิเมอร์ พลาสติก เป็นต้น

กำรรับสมัครนักเรียน

หลักสูตรห้องเรียนเตรียมวิศวะ-สถำปัตย์
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-ม.3) ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เป็นหลักสูตรเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียน
เตรียมวิศวะ ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โดยเน้นและเพิ่มเติม...
- กลุ่มวิชาซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้ในการศึกษาต่อ ม.4
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้องเรียน
เตรียมวิศวะ (วิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ)
3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมความถนัดด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และสนใจประกอบอาชีพในกลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เป็นหลักสูตรเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
ต่างๆ เช่น วิศวกรรมการบินและอากาศยาน คอมพิวเตอร์
ยานยนต์ โลจิสติกส์ ปิโตรเคมี ขนส่ง พอลิเมอร์ พลาสติก
เป็นต้น
โดยเน้นและเพิ่มเติม...
- กลุ่มวิชาซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้ในการศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
สาขาต่างๆ
3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมความถนัดด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และสนใจประกอบอาชีพวิศวกร และสถาปนิก

1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้ำเรียน
มัธยมศึจำนวนห้
กษำตอนต้
น
ชัน้
อง นร.ต่อห้อง
ม.1
ม.4

1
1

40
40

รวม
40
40

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ม.1
1. จบชั้น ป.6 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือกำลัง
ศึกษำอยู่ชั้น ป.6 ปีกำรศึกษำ 2560 หรือเทียบเท่ำ
2. ไม่จำกัดอำยุ
3. เป็นโสด
ม.4
1. จบชั้น ม.3 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือกำลัง
ศึกษำอยู่ชั้น ม.3 ปีกำรศึกษำ 2560 หรือเทียบเท่ำ
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย
3. ไม่จำกัดอำยุ
4. เป็นโสด

3. กำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือก
ระดับ

ชัน้
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกำศผล
ม.1 25-28 มี.ค.61
31 มี.ค.61
4 เม.ย.61
ม.4 25-28 มี.ค.61
1 เม.ย.61
5 เม.ย.61
*** สอบสัมภาษณ์ ม.4 วันที่ 2 เม.ย.61***

4. ค่าเล่าเรียน
ชั้น
ม.1
ม.4

ภำคเรียนที่ 1
3,650
3,850

ภำคเรียนที่ 2
2,500
2,700

*** ค่าเทอมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กบั รายวิชา
เพิ่มเติมทีโ่ รงเรียนเปิดสอน ***

