ประวัติโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย เลขที่ 264 หมู่ 8 ตำบลละหานทราย
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 มีพื้นที่ 239 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2514
ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติครบรอบปีที่ 25 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านจำนวน 9 โรงเรียน ตั้งอยู่ในทิศต่าง ๆ ทั้ง 8 ทิศ และให้ตั้งอยู่ส่วนกลางอีก 1 โรงเรียน
และได้ตั้งเพิ่มอีกโรงเรียนในภายหลัง รวมเป็น 10 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย
1.
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมศึกษารัชดาภิเษก
จังหวัดสมุทรปราการ
2.
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
4.
โรงเรียนขถุงรัชดาภิเษก
อำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
5.
โรงเรียนปอพลอยรัชดาภิเษก
อำเภอปอพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี
6.
โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
7.
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
อำเภอปง
จังหวัดพะเยา
8.
โรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษก
อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
9.
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
10. โรงเรียนรัชดาภิเษก
อำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2514 โดย
นายกิมยง บันทวิเขตพงษ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก และปัจจุบันปีการศึกษา 2564 ผู้บริหาร คือ
นายประภาส สนิทรัมย์ ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอละหานทราย ติดทางหลวงสาย
ละหานทราย-บ้านกรวด ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 95 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

โรงเรียนละหานทรายวิทยา อำเภอละหานทราย ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา อำเภอละหานทราย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ อำเภอละหานทราย ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
โรงเรียนปะคำ อำเภอปะคำ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน
อักษรย่อ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ล.ร.ภ.

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วันสถาปนาโรงเรียน 9 มิถุนายน 2514
สถานที่ตั้ง
264 หมู่ 8 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน - เหลือง
สีเหลือง เป็นสีประจำรัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ เป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี
มีวินัย ชื่อสัตย์ เสียสละและอดทน
สีน้ำเงิน คือสีเงิน เป็นความหมาย “รัชดา”เป็นสัญลักษณ์ของความดี ความมีระเบียบ ความมีคุณค่า
และ ความกตัญญูกตเวที
คติธรรม
นสิยา โลก วฑฺฒโน “อย่าเป็นคนรกโลก”
คำขวัญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ คำขวัญโรงเรียนลูกรัชดาต้อง
ขยัน ชื่อสัตย์ มัธยัสถ์ อดทน
เอกลักษณ์โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์รื่นรมย์
อัตลักษณ์โรงเรียน ใฝ่ดี ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอน
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีจำนวนห้องเรียน ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 11 ห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 11 ห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 ห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 ห้องเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 ห้องเรียน
รวมจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 63 ห้องเรียน
กำหนดเวลาเรียน
เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ คาบละ 50 นาที เริ่มตั้งแต่ 08.30 น. ถึงเวลา 16.20 น.
กำหนดวันเปิด และปิดภาคเรียน
โรงเรียนได้กำหนดให้แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน แต่ละภาคเรียนมีเวลาเรียนประมาณ
20 สัปดาห์ มีกำหนดดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม
ปิดภาคเรียนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม
ปิดภาคเรียนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการประจำวัน
07.50 น. สัญญาณครั้งที่ 1 เปิดเพลงโรงเรียนเตรียมเข้าแถว
08.00 น. สัญญาณครั้งที่ 2 เข้าแถวเรียบร้อย
- เคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ
- อบรมนักเรียน ประกาศจากทางโรงเรียน

08.40- 09.30 น.
09.30- 10.20 น.
10.20- 11.10 น.
11.10- 12.00 น.
12.00- 13.00 น.
13.00- 13.50 น.
13.50- 14.40 น.
14.40- 15.30 น.

คาบเรียนที่ 1
คาบเรียนที่ 2
คาบเรียนที่ 3
คาบเรียนที่ 4
พักกลางวัน
คาบเรียนที่ 6
คาบเรียนที่ 7
คาบเรียนที่ 8

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
1.1คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1.1.1 สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
หรือเทียบเท่า
1.1.2 ไม่จำกัดอายุ
1.1.3 มีสถานภาพโสด
1.2 หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
2.1.1 ใบสมัครของทางโรงเรียน
2.1.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่านักเรียน
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ฉบับ
2.1.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 แผ่น
2.1.4 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 แผ่น
2.1.5 สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 แผ่น
2.1.6 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 แผ่น
(ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
2.1.7 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET)
กำหนดวันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก และวันประกาศผล
1. รับสมัคร เดือนมีนาคม ตามปฏิทินการรับนักเรียนของ สพฐ. ด้วยรูปแบบการสมัครด้วยตนเองที่
โรงเรียน ( on-site ) และสมัครผ่านระบบ on-line ผ่านทางเพจโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จำนวนที่รับ 440 คน
2. สอบเพื่อจัดชั้นเรียนใน เดือนพฤษภาคม (วิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
(รวมการทดสอบการอ่านและการเขียน) วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
3. ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน เดือนพฤษภาคม โดยพิจารณาจากคะแนนสอบร้อยละ 70 และ
คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 30
4. รายงานตัว มอบตัว ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียน เดือนพฤษภาคม

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
จำนวน 160 คน
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต เข้มข้น MSCP จำนวน 40 คน
แผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป
จำนวน 160 คน
แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา
จำนวน 40 คน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จำนวน 40 คน
1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1.1.1 สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
1.1.2 ไม่จำกัดอายุ
1.1.3 มีสถานภาพโสด
1.2 หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
1.2.1 ใบสมัครของทางโรงเรียน
1.2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่านักเรียน
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ
1.2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 แผ่น
1.2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 แผ่น
1.2.5 สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 แผ่น
1.2.6 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 แผ่น
(ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
1.2.7 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET)
กำหนดวันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก และวันประกาศผล
1. รับสมัคร เดือนมีนาคม ตามปฏิทินการรับนักเรียนของ สพฐ. ด้วยรูปแบบการสมัครด้วยตนเองที่
โรงเรียน ( on-site ) และสมัครผ่านระบบ on-line ผ่านทางเพจโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จำนวนที่รับ 440 คน
2. สอบเพื่อจัดชั้นเรียนใน เดือนพฤษภาคม (วิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
(รวมการทดสอบการอ่านและการเขียน) วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
3. ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน เดือนพฤษภาคม โดยพิจารณาจากคะแนนสอบร้อยละ 70 และ
คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 30
4. รายงานตัว มอบตัว ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียน เดือนพฤษภาคม

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1.1.1 สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
1.1.2 ไม่จำกัดอายุ
1.1.3 มีสถานภาพโสด
1.2 หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
2.1.1 ใบสมัครของทางโรงเรียน
2.1.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่านักเรียน
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ
2.1.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 แผ่น
2.1.4 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 แผ่น
2.1.5 สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 แผ่น
2.1.6 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ
1 แผ่น (ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
2.1.7 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET)

1.

2.
3.
4.

กำหนดวันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก และวันประกาศผล
รับสมัคร เดือน มีนาคม ตามปฏิทินการรับนักเรียนของ สพฐ. ด้วยรูปแบบการสมัครด้วยตนเองที่
โรงเรียน ( on-site ) และสมัครผ่านระบบ on-line ผ่านทางเพจโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จำนวนที่รับ 40 คน
สอบเพื่อจัดชั้นเรียนใน เดือนพฤษภาคม (วิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
(รวมการทดสอบการอ่านและการเขียน) วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน เดือนพฤษภาคม โดยพิจารณาจากคะแนนสอบร้อยละ 70 และ
คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 30
รายงานตัว มอบตัว ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียน เดือนพฤษภาคม

