
 
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
***************** 

 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  โรงเรียนจึงก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 ๑.  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข ารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน ๓๒๐ คน 
 ๒.   นโยบายการรับนักเรียน 
  ๒.๑  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข าท่ีมีความประสงค์จะเรียนต่อ
โดยมีศักยภาพเหมาะสมที่จะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  ๒.๒  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนอื่นที่มีความประสงค์จะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า สมัครเพ่ิมเติมจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิมของโรงเรียนราชวินิตบางแค
ปานข าให้เต็มตามแผน 
  ๒.๓  คัดเลือกโดย “การสอบคัดเลือก” (ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน) 
 ๓.   แผนการจัดชั้นเรียน มีดังนี ้
  ๑)  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔๐ คน 
  ๒)  วิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี (เตรียมวิศวะ)    จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔๐ คน 
  ๓)  วิทยาศาสตร์ – นวัตกรรมการจัดการเกษตร  จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔๐ คน 
  ๔)  ศิลป์คณิต – การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔๐ คน 
  ๕)  ศิลป์ภาษาจีน    จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔๐ คน 
  ๖)  ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น   จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔๐ คน 
  ๗)  ทวิศึกษา – คหกรรม    จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔๐ คน 
  ๘)  ศิลป์ – วิจิตรศิลป์    จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔๐ คน 
 
 



 ๔.   คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
      ๔.๑  คณุสมบัติ 
   ๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 
   ๒) ไม่จ ากัดอายุ 
   ๓) เป็นโสด 
      ๔.๒  หลักฐานในการสมัคร 
   ๑) ใบสมัคร 
   ๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
   ๓) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
   ๔) ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) หรือหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือ
เทียบเท่า 
   ๕) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
 ๕.   การทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 
  ทดสอบจ านวน ๕ วิชาหลัก คือ ๑) คณิตศาสตร์  ๒) วิทยาศาสตร์  ๓) ภาษาไทย  ๔) สังคมศึกษา  
๕) ภาษาอังกฤษ โดยข้อทดสอบอยู่ในเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน  
 ๖.   ก าหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
      ๖.๑  นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม (จากโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า) 
  รับสมัคร วันที่ ๑๑–๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.   ณ ห้องแนะแนว  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
  ประเมินศักยภาพเหมาะสม  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
    เวลา ๑๕.๐๐ น.   ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  ประกาศผล วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  สอบจัดห้อง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.   ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  ประกาศผลสอบจัดห้องและรายงานตัว  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  มอบตัว วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.    
    ณ หอประชุมชัชรีย์ ลิ้มทจิตต์  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า  
      ๖.๒  ห้องเรียนโครงการความเป็นเลิศด้านกีฬา (ฟุตบอล) 
  รับสมัคร วันที่ ๒๒–๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  (เว้น ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)  
    เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.    
    ณ หอประชุมชัชรีย์ ลิ้มทจิตต์  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า  
  สอบคัดเลือก (ปฏิบัติ)    วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
    เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.   ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
 



  ประกาศผลการคัดเลือกปฏิบัติ และรายงานตัว   
    วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  สอบจัดห้อง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.   ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  ประกาศผลสอบจัดห้อง และรายงานตัว   วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  มอบตัว วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.    
    ณ หอประชุมชัชรีย์ ลิ้มทจิตต์  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
      ๖.๓  นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ (ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา และเงื่อนไขพิเศษ) 
  รับสมัคร วันที่ ๒๒–๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒   
    เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.    
    ณ หอประชุมชัชรีย์ ลิ้มทจิตต์  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  สอบคัดเลือก (ปฏิบัติ)    วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒  
    เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.   ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  ประกาศผลการคัดเลือกปฏิบัติ และรายงานตัว   
    วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  สอบจัดห้อง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.   ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  ประกาศผลสอบจัดห้อง และรายงานตัว   วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  มอบตัว วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.    
    ณ หอประชุมชัชรีย์  ลิ้มทจิตต์  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
      ๖.๔  ห้องเรียนปกติ  
  รับสมัคร           วันที่ ๒๒–๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  (เว้น ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)  
    เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.    
    ณ หอประชุมชัชรีย์ ลิ้มทจิตต์  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  สอบจัดห้อง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.   ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  ประกาศผลสอบจัดห้อง และรายงานตัว   วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
  มอบตัว วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.    
    ณ หอประชุมชัชรีย์ ลิ้มทจิตต์  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
 
 
 
 



 ๗.   นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ จัดหาที่เรียนให้รอบสอง 
  ยื่นความจ านง   วันที่ ๗–๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข าหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต ๑ 
  ประกาศผล วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข าหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต ๑ 
  รายงานตัวและมอบตัว   วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.   ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
 ๘.   ค่าใช้จ่ายในแต่ละภาคเรียน 

 

ประเภท 
 

ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 

  -  ห้องเรียนทั่วไป (ทุกแผนการเรียน) 
 

๔,๒๘๕  บาท 
 

๒,๔๕๐  บาท 
   

  -  นักเรียนโครงการความเป็นเลิศด้านกีฬา  
     (ฟุตบอล) 
 

 
 

๖,๓๕๕  บาท 

 
 

๖,๓๕๕  บาท 

 

 

 ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนอีกครั้งในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                 
 

                    (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
 
 
 
 
 


