
 
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
***************** 

 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน 
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ดังนี้  
 ๑.  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๓๗๐ คน 
     ๑)  ห้องเรียน Gifted (วิทย์-คณิต-อังกฤษ) จำนวน  ๓๕  คน  
     ๒)  ห้องเรียนภาษาจีน    จำนวน  ๓๕  คน 
     ๓)  ห้องเรียนกีฬา (ฟุตบอล)   จำนวน  ๒๐  คน  
     ๔)  ห้องเรียนปกติ    จำนวน  ๒๘๐  คน 
 ๒. พื้นที่บริการของโรงเรียน     เขตบางแค (แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงบางไผ่ แขวงหลักสอง) 
           เขตหนองแขม (แขวงหนองค้างพลู) 
 ๓.   คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
     ๓.๑  คุณสมบัต ิ
   ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
    หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
   ๒) ไม่จำกัดอายุ 
   ๓) เป็นโสด 
  คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
   นักเรียนต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน โดยอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือ 
ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้านที่มีหลักฐานอยู่อาศัยชัดเจน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
 
 



     ๓.๒  หลักฐานในการสมัคร 
   ๑) ใบสมัคร 
   ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
   ๓) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
   ๔) ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) หรือหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
   ๕) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
 ๔.   การทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 
  ทดสอบตามแบบทดสอบของโรงเรียน จำนวน ๕ วิชาหลัก  คือ ๑) คณิตศาสตร์  ๒) วิทยาศาสตร์   
๓) ภาษาไทย ๔) สังคมศึกษา โดยแบบทดสอบมเีนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เกินช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
 ๕.   กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
     ๕.๑  ห้องเรียน Gifted (วิทย์-คณิต-อังกฤษ) และห้องเรียนภาษาจีน 
   รับสมัคร  วันที่ ๒๒–๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.   
     ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ     
   สอบจัดห้อง  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.   
     ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
   ประกาศผลสอบจัดห้อง และรายงานตัว   วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐ น.   
     ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
   มอบตัว  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
     ณ ห้องประกายพรึก  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  
    ๕.๒  ห้องเรียนกีฬา (ฟุตบอล) 
   รับสมัคร  วันที่ ๒๒–๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.    
     ณ ห้องประกายพรึก  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  
   สอบคัดเลือก (ปฏิบัติ)   วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๓    เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.    
     ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
   ประกาศผลการคัดเลือก(ปฏิบัติ)และรายงานตัว   
     วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐ น.    
     ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
   มอบตัว  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.    
     ณ ห้องประกายพรึก  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
   สอบจัดห้อง  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. 
     ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
     ๕.๓  นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ (ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา และเงื่อนไขพิเศษ) 
   รับสมัคร  วันที่ ๒๑–๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓   เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.    
     ณ หอประชุมชัชรีย์ ลิ้มทจิตต์  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ   
   สอบคัดเลือก (ปฏิบัติ)   วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.    
     ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 



   ประกาศผลการคัดเลือกปฏิบัติและรายงานตัว   
     วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐ น.    
     ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
   สอบจัดห้อง  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.    
     ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
   ประกาศผลสอบจัดห้องและรายงานตัว    
     วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐ น.    
     ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
   มอบตัว  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.    
     ณ หอประชุมชัชรีย์  ลิ้มทจิตต์  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
      ๕.๔  ห้องเรียนปกติ  
   รบัสมัคร            วันที่ ๒๑–๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓    เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.    
     ณ หอประชุมชัชรีย์ ลิ้มทจิตต์  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
   สอบจัดห้อง  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.    
     ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
   ประกาศผลสอบจัดห้อง และรายงานตัว    
     วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐ น.    
     ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
   มอบตัว  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.    
     ณ หอประชุมชัชรีย์ ลิ้มทจิตต์  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
๖.   ค่าใช้จ่ายในแต่ละภาคเรียน 

 

ประเภท 
 

ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 

  -  ห้องเรียน Gifted (วิทย์-คณิต-อังกฤษ) 
 

๑๐,๘๑๕  บาท 
 

๘,๙๐๐  บาท 
   

  -  ห้องเรียนภาษาจีน 
  -  ห้องเรียนปกต ิ

 

๓,๕๐๕  บาท 
 

๒,๓๐๐  บาท 

   

  -  ห้องเรียนกีฬา (ฟุตบอล) 
 

๕,๐๐๐  บาท 
 

๖,๐๐๐  บาท 

 . 

 ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนอีกครั้งในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.  ณ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         
 

                     (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 


