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ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
    ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจัดตั้ งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี              
และมุ่งเน้นให้มีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียน ภ .ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  และจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม และสามารถ
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ   รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจ าและไป-กลับ  โดยมีโรงเรียน
จ านวน ๙ โรงเรียน คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย สุพรรณบุรี  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา  ดังนั้น  เพ่ือให้การรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นไปด้วย                   
ความเรียบร้อย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           
ปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ดังนี้ 
 

 ๑. พ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยมีพ้ืนที่บริการแต่ละโรงเรียน  ดังนี้ 
  ๑.๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
รับนักเรียนในจังหวัดนครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  และกรุงเทพมหานคร 
สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์   
  ๑.๒ โรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลัย  สุ ราษฎร์ธานี    รับนั กเรียนในจั งหวัด                
สุราษฎร์ธานี  สงขลา  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พัทลุง  ระนอง  และกระบี่ 
  ๑.๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กระบี่   รับนักเรียนในจังหวัดกระบี่  ภูเก็ต  ตรัง  
พังงา  ระนอง  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  สตูล  นครศรีธรรมราช  และพัทลุง 
  ๑.๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี   รับนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี  
ราชบุรี  กาญจนบุรี  ลพบุรี  ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  สิงห์บุรี  และอ่างทอง 
  ๑.๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  อุทัยธานี   รับนักเรียนในจังหวัดอุทัยธานี 
นครสวรรค์  ก าแพงเพชร  ตาก  ล าปาง  ล าพูน  เชียงใหม่  และแม่ฮ่องสอน         
  ๑.๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์   รับนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  
พิษณุโลก  เลย  พิจิตร  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  แพร่  น่าน  พะเยา  และเชียงราย 
  ๑.๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์    รับนักเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์   
อุบลราชธานี  นครพนม  มหาสารคาม  ยโสธร  มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด  อ านาจเจริญ  สกลนคร  และอุดรธานี 
 

๑.๘ โรงเรียน... 
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  ๑.๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ รับนักเรียนในจังหวัดชัยภูมิ   นครราชสีมา  
บุรีรัมย์  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  ขอนแก่น  หนองบัวล าภู  เลย  หนองค่าย  และบึงกาฬ 
  ๑.๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา   รับนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ชลบุรี  จันทบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง  และสระแก้ว 
 

 ๒. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
   ห้องปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  360  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  324  คน 
   ห้องพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน    ๖๐   คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน    ๓๐  คน 
  ๒.๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุราษฎร์ธานี 
   ห้องปกติ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑๔๔  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑44  คน 
   ห้องพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน    6๐   คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน    ๖๐  คน 
  ๒.๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กระบี่ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๒๑๖  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑80  คน 
   ห้องพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน    ๓๐   คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน    ๓๐  คน 
  ๒.๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๓24  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๒52  คน 
   ห้องพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน    6๐   คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน    ๓๐  คน 
  ๒.๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  อุทัยธานี 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑32  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  132  คน 
 

ห้องพิเศษ... 
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   ห้องพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน    ๓๐   คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน    ๓๐  คน 
  ๒.๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑๔๔  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑๘๐  คน 
   ห้องพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน    ๓๐   คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน    ๓๐  คน 
  ๒.๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑๘๐  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑๐๘  คน 
   ห้องพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน    ๓๐   คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน    ๓๐  คน 
  ๒.๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑08  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑08  คน 
   ห้องพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน    3๐   คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน    3๐  คน 
  ๒.๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑๔๔  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑๔๔  คน 
   ห้องพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน    ๓๐   คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน    ๓๐  คน 
 การรับนักเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ๘ โรง  ยกเว้นโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  มีการก าหนดสัดส่วน  ดังนี้ 

๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ห้องเรียนปกติ 

  ๑.๑) รับนักเรียนโควตาทุกจังหวัดในเขตพ้ืนที่บริการ   ร้อยละ ๒๐ 
  ๑.๒)  รับนักเรียนโควตาทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ของจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ร้อยละ ๒๕ 
  ๑.๓) รับนักเรียนในพ้ืนที่บ้านใกล้โรงเรียน ร้อยละ ๑๐ 
  ๑.๔) รับนักเรียนสอบคัดเลือก ร้อยละ ๔๕ 
 

ในกรณี... 
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 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  ให้รับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยู่ในการสอบคัดเลือก  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน ร้อยละ  ๕  
และในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน  ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับ
นักเรียนที่มี เงื่อนไขพิเศษ  พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณ าให้
สาธารณชนทราบ  และเมื่อด าเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว  ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ              
การพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ  ทั้งนี้การพิจารณาเพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้องให้พิจารณาตามความจ าเป็น            
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในเรื่องจ านวนนักเรียนต่อห้อง 

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  รับนักเรียนสอบคัดเลือก  

๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ห้องปกติ 

   รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียนโดย
ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกท่ีเป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี                     
เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่ก าหนด  และเปิดโอกาสให้รับ
นักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียนด้วย  นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่าง
กว้างขวาง  โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง 

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  รับนักเรียนสอบคัดเลือก  
 การรับนักเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)  มีการก าหนดสัดส่วน ดังนี้ 
 ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๑.๑) ประเภทบุตรข้าราชบริพาร  รับนักเรียนจากโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ
บุตรข้าราชบริพาร   บุตรข้าราชการครูและลูกจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม  บุตรทหารที่ก าลังปฏิบัติราชการเป็นประจ าที่ชายแดน  และบุตร 

 ต ารวจตระเวนชายแดน (ต.ช.ด.) ที่ก าลังปฏิบัติราชการเป็นประจ า 
   ที่ชายแดน  ร้อยละ ๓๐ 
  ๑.๒) ประเภทนักเรียนในพื้นที่ใกล้โรงเรียน ร้อยละ ๑๐ 
  ๑.๓) ประเภทสอบคัดเลือก ร้อยละ ๔๕ 
  ๑.๔) ประเภทโควตาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
   ของจังหวัดในเขตพ้ืนที่บริการ ร้อยละ ๑๕   
 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  ให้รับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยู่ในการสอบคัดเลือก  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน ร้อยละ  ๕  
และในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน  ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ    
 

รับนักเรียน... 
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รับนักเรียนที่มี เงื่อนไขพิเศษ  พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณา                 
ให้สาธารณชนทราบ  และเมื่อด าเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว  ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ            
การพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ  ทั้งนี้การพิจารณาเพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้องให้พิจารณาตามความจ าเป็น            
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในเรื่องจ านวนนักเรียนต่อห้อง 
 ๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียนโดย
ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกท่ีเป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี                     
เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่ก าหนด  และเปิดโอกาสให้รับ
นักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียนด้วย  นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่าง
กว้างขวาง  โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง 
 

 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน  
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๗   หรือเทียบเท่า 
 ๓.๑.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และชั้นประถมศึกษา          
ปีที่  ๕  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐  และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระ           
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐   
   ๓.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้
เป็นอย่างด ี
   ๓.๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   ๓.๑.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา             
ที่ศึกษาอยู่ 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  หรือเทียบเท่า 
 ๓.๑.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษา          
ปีที่  ๒  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐  (เฉพาะนักเรียนใหม่ที่จะมีการสอบคัดเลือก) 
   ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระ เบียบวิน ัย และอยู ่ร ่วมกับผู ้อื ่น           
ได้เป็นอย่างด ี
   ๓.๒.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   ๓.๒.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่
ศึกษาอยู่ 
 

๔. ก าหนด… 
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 ๔. ก าหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รับสมัคร  วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่  5  มีนาคม  ๒๕๕๘  และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔  วันที่  6  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตัว  ภายในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๕ มอบตัว  ภายในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

กมล  รอดคล้าย 
(นายกมล  รอดคล้าย) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
    ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติ  และทรงส่งเสริม
สนับสนุนเยาวชนในทุกพ้ืนที่ที่พระองค์เสด็จให้ได้รับการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี  มีคุณธรรม  จริธรรม  มีความประพฤติท่ีพึงประสงค์  และสามารถ
ด ารงตนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ  รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจ าและไป-กลับ  โดยมีโรงเรียน  
จ านวน ๑๒ โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  โรงเรียน               
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวล าภู  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ร้อยเอ็ด  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ              
พระศรีนครินทร์ ระยอง  ดังนั้น  เพ่ือให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   ดังนี้ 
 

 ๑. พ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์มีพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน ดังนี้ 
  ๑.๑  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สมุทรสาคร  รับนักเรียน         
ในจังหวัดสมุทรสาคร  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ   
  ๑.๒  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  รับนักเรียนในจังหวัด
ยะลา  นราธิวาส  ปัตตานี  และสตูล   
  ๑.๓  โรงเรี ยน เฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระศรี นคริ นทร์   นครศรี ธรรมราช                    
รับนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สงขลา  ชุมพร  พัทลุง  และสุราษฎร์ธานี 
  ๑.๔ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   ภู เก็ต   รับนัก เรียน                  
ในจังหวัดภูเก็ต  กระบี่  ตรัง  พังงา  และระนอง 
  ๑.๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   กาญจนบุรี  รับนักเรียน              
ในจังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  และสุพรรณบุรี 
  ๑.๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   ลพบุรี   รับนักเรียน               
ในจังหวัดลพบุรี  ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง  และอุทัยธานี  

 
๑.๗ โรงเรียน... 
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  ๑.๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร รับนักเรียน 
ในจังหวัดก าแพงเพชร  พิษณุโลก  ตาก  นครสวรรค์  พิจิตร  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  และอุตรดิตถ์  
  ๑.๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   พะเยา  รับนักเรียน                 
ในจังหวัดพะเยา  เชียงใหม่  เชียงราย  น่าน  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ล าปาง  และล าพูน 
  ๑.๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  หนองบัวล าภู  รับนักเรียน         
ในจังหวัดหนองบัวล าภู  อุดรธานี  ขอนแก่น  เลย  สกลนคร  หนองคาย  และบึงกาฬ   
  ๑.๑๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   ร้อยเอ็ด   รับนักเรียน                   
ในจังหวัดร้อยเอ็ด  อุบลราชธานี  กาฬสินธุ์  นครพนม  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  และอ านาจเจริญ 
  ๑.๑๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   ศรีสะเกษ  รับนักเรียน                     
ในจังหวัดศรีสะเกษ  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์ 
  ๑.๑๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระศรีนครินทร์   ระยอง  รับนั กเรียน                    
ในจังหวัดระยอง  ชลบุรี  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  และสระแก้ว 
 

 ๒. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สมุทรสาคร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๒๕๒  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑44  คน 
  ๒.๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑๔๔  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน    ๗๒  คน 
  ๒.๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราช 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๒๘๘  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑๐๘  คน 
  ๒.๔ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๓96  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  324  คน 
  ๒.๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๒๕๒  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑๘๐ คน 
  ๒.๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ลพบุรี 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑๔๔  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑๐๘  คน 
  ๒.๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๒๑๖  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  108  คน 

 
๒.๘ โรงเรียน... 
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  ๒.๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑๗๓  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑๐๘  คน 
  ๒.๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  หนองบัวล าภู 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑๐๘  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑๐๘  คน 
  ๒.๑๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ร้อยเอ็ด 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑๔๔  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑๔๔  คน 
  ๒.๑๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑๓๘  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑08  คน 
  ๒.๑๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑๘๐  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑44  คน 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พะเยา และศรีสะเกษ  รับนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ             
เป็นภาษาอังกฤษ  (English Program : EP)  โรงเรียนละ ๑ ห้องเรียน  จ านวน ๓๐ คน  โรงเรียน              
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี และร้อยเอ็ด รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ห้องเรียนพิเศษหลักสูตร GP โรงเรียนละ ๑ ห้องเรียน  จ านวน ๓๖ คน  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ พะเยา รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ ห้องเรียน  จ านวน ๓๕ คน  และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒ ห้องเรียน  จ านวน ๗๒ คน    
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี และร้อยเอ็ด รับนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ห้องเรียนพิเศษหลักสูตร GP โรงเรียนละ ๑ ห้องเรียน  จ านวน ๓๖ คน  โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ห้องเรียนพิเศษ 
MLP ๑ ห้องเรียน  จ านวน ๓๖ คน และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ห้องเรียนพิเศษ MLP ๑ ห้องเรียน  จ านวน ๓๐ คน 
 การรับนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์มีการก าหนดสัดส่วน                
ดังนี้ 
 ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
  ๑.๑) รับนักเรียนโควตาในทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในทุกจังหวัด
ที่อยู่ในพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  ร้อยละ  ๒๐  (ไม่รวมจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน) 
  ๑.๒) รับนักเรียนโควตาในทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด              
ทีโ่รงเรียนตั้งอยู่  ร้อยละ ๒๐ 
 

๑.๓) รับนักเรียน... 



- ๔ - 
 
  ๑.๓) รับนักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน ร้อยละ ๒๐ 
  ๑.๔) รับนักเรียนจากบุตรหลานทหารผ่านศึก  ต ารวจตระเวนชายแดน  และบุตร
เจ้าหน้าที่โครงการแพทย์อาสาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ร้อยละ ๕ 
  ๑.๔) รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก ร้อยละ ๓๕ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  ให้รับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยู่ในการสอบคัดเลือก  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน ร้อยละ  ๕  
และในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน  ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับ
นักเรียนที่มี เงื่อนไขพิเศษ  พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณา                    
ให้สาธารณชนทราบ  และเมื่อด าเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว  ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ             
การพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ  ทั้งนี้การพิจารณาเพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้อง ให้พิจารณาตามความจ าเป็น             
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในเรื่องจ านวนนักเรียนต่อห้อง 
 ๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเดิมเข้าเรียน 
โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี            
เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่ก าหนด  และเปิดโอกาสให้รับ
นักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียนด้วย  นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง  
โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา 
 

 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  หรือเทียบเท่า 
 ๓.๑.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  ๕  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐   
   ๓.๑.๓ มีความประพฤติเร ียบร้อย  ม ีระเบ ียบวิน ัย  และอยู ่ร ่วมกับผู ้อื ่น              
ได้เป็นอย่างด ี
   ๓.๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   ๓.๑.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา             
ที่ศึกษาอยู่ 
   นักเรียนโควตาจังหวัดและโควตาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
ที่ตั้ง  จะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม  คือ มีผลการเรียนเป็นอันดับที่ ๑-๑๐ ของโรงเรียน 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  หรือเทียบเท่า 
 

๓.๒.๒ มี… 
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 ๓.๒.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐   
   ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบ ียบวิน ัย และอยู ่ร ่วมกับผู ้อื ่น ได้             
เป็นอย่างด ี
   ๓.๒.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   ๓.๒.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา             
ที่ศึกษาอยู่ 
 

 ๔. ก าหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รับสมัคร  วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่  5  มีนาคม  ๒๕๕๘  และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔  วันที่  6  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตัว  ภายในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๕ มอบตัว  ภายในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

กมล  รอดคล้าย 
 (นายกมล  รอดคล้าย) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เรื่อง   การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
      ของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
 

 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  จังหวัดระยอง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต ๑๘ จัดตั้ งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                   
สยามมกุฎราชกุมาร  และมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
ภาษาต่างประเทศ  รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจ าและไป -กลับ  ดังนั้น  เพ่ือให้การรับนักเรียน               
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนด
แนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ของโรงเรียนมกุฎเมือง                 
ราชวิทยาลัย  ดังนี้ 
 

 ๑. พ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย มีพ้ืนที่บริการประเภทโควตา ๔ จังหวัด  คือ จังหวัด
ระยอง  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดจันทบุรี  และจังหวัดตราด  และประเภทคัดเลือกทั่วประเทศ 
 

 ๒. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน ๒๑๐  คน  หลักสูตรปกติ  ๑๘๐  คน  และโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program : EP)  ๓๐  คน  
โดยจะรับนักเรียน  ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ประเภทโควตา 
    ๑) รับนักเรียนซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต ต าบลบ้านนา  ทุกคนที่มี
คุณสมบัติและสมัครเรียน   
    ๒) รับนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ และ เขต ๒  โรงเรียนละ ๒ คน  หรือรวมกันไม่เกิน  ๑๐๐  คน 
    ๓) รับนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี   เขตละ  ๓ คน  รวมสามเขต  จ านวน  ๙  คน  จังหวัดจันทบุรี  เขตละ  ๓  คน  
รวมสองเขตจ านวน  ๖ คน  จังหวัดตราด  เขตละ  ๓ คน  หนึ่งเขต  จ านวน  ๓ คน  รวมทั้งสิ้น  ๑๘  คน  
   ๒.๑.๒ ประเภทสอบคัดเลือก 
    รับนักเรียนทั่วไป หลักสูตรปกติ  โดยจ านวนที่จะรับเมื่อรวมกับจ านวนใน
ข้อ ๒ .๑ .๑ แล้ว ไม่ เกิน ๑๘๐ คน  และรับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program : EP)  ๓๐ คน  
 

๒.๒ ชั้น... 
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  ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน ๒๑๐ คน  หลักสูตรปกติ  ๑๘๐ คน  และ       
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program : 
EP)  ๓๐ คน  โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม                    
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 2.50 ที่ประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา          
ปีที่ ๔  ให้เต็มตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน 
 

 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศกึษา ๒๕๕๗  หรือเทียบเท่า 
 ๓.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และชั้นประถมศึกษา                
ปีที่  ๕  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐   
   ๓.๑.๓  มีความสนใจสาขาวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ
ภาษาอังกฤษ 
   ๓.๑.4 มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวิน ัย  และอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่น             
ได้เป็นอย่างด ี
   ๓.๑.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   ๓.๑.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา             
ที่ศึกษาอยู่ 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่   ๓  ตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  หรือเทียบเท่า 
   ๓.๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๑  และชั้นมัธยมศึกษา               
ปีที่   ๒  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐   
   ๓.๒.๓  มีความสนใจสาขาวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ
ภาษาอังกฤษ 
   ๓.๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย   มีระเบียบวิน ัย  และอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่น             
ได้เป็นอย่างด ี
   ๓.๒.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   ๓.๒.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา             
ที่ศึกษาอยู่ 
 

 ๔. ก าหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รับสมัคร  วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุด 
ราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ชั้นมัธยมศึกษา         
ปีที่ ๔  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๔.3 ประกาศ... 
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  ๔.๓ ประกาศผล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่  5  มีนาคม  ๒๕๕๘  ชั้นมัธยมศึกษา         
ปีที่ ๔  วันที่  6  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น.  
  ๔.๔ รายงานตัว  ภายในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๕ มอบตัว  ภายในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

กมล  รอดคล้าย 
 (นายกมล  รอดคล้าย) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรื่อง   การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
         ของโรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
 

 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต ๙  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๓ รอบ  ๓๖ พรรษา และมุ่งเน้นฝึกอบรมนักเรียน
ให้เป็นกุลสตรี  และสุภาพบุรุษ  มีภาวะผู้น า  สามารถออกไปเป็นผู้น าในชนบทได้ในอนาคต สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ด าเนินรอยตามเบื้องยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม  สามารถเลือกใช้วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  รู้จักพ่ึงพา  ตนเอง  ประกอบอาชีพ
อิสระเพ่ือมีรายได้ระหว่างเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และ
เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในทุกภูมิภาคของประเทศ  รับนักเรียนสหศึกษาประเภท
ไป-กลับ  และรับนักเรียนสตรีประเภทประจ า ดังนั้น  เพ่ือให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เป็นด้วย
ความเรียบร้อย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียน                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  ดังนี้   
 

 ๑. พ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย มีพ้ืนที่บริการประเภทโควตาเป็นนักเรียนทุกจังหวัด  และ
ประเภทสอบคัดเลือกมีพ้ืนที่บริการทั่วประเทศ   
 

 ๒. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   จ านวน 534 คน  หลักสูตรปกติ  504 คน  และ           
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program : 
EP)  ๓๐  คน  โดยจะรับนักเรียน  ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ หลักสูตรปกติ  จ านวน 504 คน 
    ๑) ประเภทโควตา  รับนักเรียนประจ าสตรี  จ านวน ๗๙ คน  จาก
กรุงเทพมหานคร  ๓  คน  โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
คัดเลือกเขตละ ๑ คน  และส่วนภูมิภาค  จังหวัดละ ๑ คน  โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากทั้งจังหวัดๆ ละ ๑ คน 
    ๒) ประเภทสอบคัดเลือก  รับนักเรียน  จ านวน  425 คน 
     ๒.๑)  นักเรียนประจ าสตรี  รับนักเรียน  จ านวน  63 คน 
     ๒.๒)  นักเรียนไป-กลับ  สหศึกษา  รับนักเรียน  จ านวน   
      ๓62 คน  เป็นชาย  ๑81 คน  หญิง  ๑81 คน 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  ให้รับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยู่ในการสอบคัดเลือก  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน ร้อยละ  ๕   
 

และ... 
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และในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน  ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ          
รับนักเรียนที่มี เงื่อนไขพิเศษ  พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณา                 
ให้สาธารณชนทราบ  และเมื่อด าเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว ให้ประกาศรายชื่อนั กเรียนที่ได้รับ              
การพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ     ทั้งนี้การพิจารณาเพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้องให้พิจารณาตามความจ าเป็น   
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในเรื่องจ านวนนักเรียนต่อห้อง 
   ๒.๑.๒ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ  (English Program : EP) จ านวน ๓๐ คน  เป็นนักเรียนไป-กลับ และนักเรียนประจ าสตรี 
  ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   รับนักเรียนหลักสูตรปกติ จ านวน 432 คน  โดยรับ
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียน  โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก
ที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET  คุณความดี เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการ
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่ก าหนด  และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอ่ืน    
เข้าเรียนด้วย  นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง  โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้อง
ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา 
  

 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ หลักสูตรปกติ 
    ๑) ประเภทโควตา 
     ๑.๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  หรือ
เทียบเท่า 
     ๑.๒) มีผลการเรียนเป็นล าดับที่  ๑ ของนักเรียนสตรีในแต่ละ   
โรงเรียนในจังหวัดนั้น ๆ  
     ๑.๓) มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างด ี
     ๑.๔) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองการตรวจ
ร่างกายจากแพทย์ปริญญา 
     ๑.๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
    ๒) ประเภทสอบคัดเลือกท่ัวประเทศ 
     ๒.๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  หรือ
เทียบเท่า 
  ๒.๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และ                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐   
 

๒.3) มี... 
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     ๒.๓) มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างด ี
     ๒.๔) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองการตรวจ
ร่างกายจากแพทย์ปริญญา 
     ๒.๕) ผ่านการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง  นักเรียนประจ า
สตรีต้องผ่านการสัมภาษณ์และผ่านทดสอบสมรรถภาพทางกาย   ยืนกระโดด  ลุกนั่ง  ๓๐  วินาที  วิ่งเก็บของ  
๓๐  วินาที  และวิ่ง  ๔๐๐  เมตร 
     ๒.๖) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
   ๓.๑.๒ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ  (English Program : EP)   
    ๑)   ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  หรือเทียบเท่า 
    ๒) มี ผลการเรี ยน เฉลี่ ย รวมในชั้ นป ระถมศึ กษาปี ที่   ๔   และ                              
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐  และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                   
ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐   
    ๓) มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู ้อื ่น             
ได้เป็นอย่างด ี
    ๔) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองการตรวจร่างกาย
จากแพทย์ปริญญา 
    ๕) ผ่านการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง  นักเรียนประจ าสตรี  
ต้องผ่านการสัมภาษณ์และผ่านทดสอบสมรรถภาพทางกาย   ยืนกระโดด  ลุกนั่ง  ๓๐  วินาที  วิ่งเก็บของ  
๓๐  วินาที  และวิ่ง  ๔๐๐  เมตร 
    ๖)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา            
ที่ศึกษาอยู่ 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  หรือ
เทียบเท่า 
 ๓.๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  ๒  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่หนึ่ง)  ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕   
   ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
   ๓.๒.๔ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจาก
แพทย์ปริญญา 
 

๓.๒.5 ผ่าน... 
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   ๓.๒.๕ ผ่านการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง  นักเรียนประจ าสตรี ต้องผ่าน
การสัมภาษณ์และผ่านทดสอบสมรรถภาพทางกาย   ยืนกระโดด  ลุกนั่ง  ๓๐  วินาที  วิ่งเก็บของ  ๓๐  
วินาที  และวิ่ง  ๔๐๐  เมตร 
   ๓.๒.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา               
ที่ศึกษาอยู่ 
 

 ๔. ก าหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รับสมัคร  วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่  5  มีนาคม  ๒๕๕๘  และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔  วันที่  6  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตัว  ภายในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๕ มอบตัว  ภายในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

กมล  รอดคล้าย 
 (นายกมล  รอดคล้าย) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง   การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

         ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
 

 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย   จังหวัดราชบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา  เขต ๘  จัดตั้ งขึ้ นโดยมี วัตถุประสงค์ เพ่ื อเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา  รับนักเรียนสหศึกษาประเภท
ประจ า ดังนั้น เพ่ือให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และ                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ดังนี้ 
 

 ๑. พ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีพื้นที่บริการเป็นทั่วประเทศ 
 

 ๒. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน ๑๔๔ คน 
   ๒.๑.๑ ประเภทโควตา 
    รับนักเรียนโควตาจังหวัด จ านวน ๘0 คน  ซึ่งได้แก่  จังหวัดราชบุรี  
จ านวน ๑0 คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดละ ๖ คน รวม ๑๘ คน   
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัด
กาญจนบุรี  จังหวัดละ ๔ คน  รวม ๒๔  คน  และจังหวัดอ่ืน ๆ  จังหวัดละ ๑ คน  ๒๘ จังหวัด รวม ๒๘ คน          
ได้แก่  กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่  จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัด
พังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยะลา จังหวัดลพบุรี จังหวัดล าพูน 
จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี 
   ๒.๑.๒ รับนักเรียนบุตรหลานข้าราชบริพาร และนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  จ านวน ๓ คน  ซึ่งโรงเรียนจะประสานงานโดยตรงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๑.๓ ประเภทคัดเลือก 
    รับนักเรียน  จ านวน 61 คน 
  ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   จ านวน ๗๒ คน   
   รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน                 
เข้าเรียน  โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน  O-NET   
 

คุณความดี... 
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คุณความดี เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่ก าหนด  และเปิด
โอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียนด้วย  นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่าง
กว้างขวาง  โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา 
 

 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ ประเภทโควตา 
    ๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  หรือเทียบเท่า 
  ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  ๕  ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐   
    ๓) มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู ้อื ่น             
ได้เป็นอย่างด ี
    ๔) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจาก
แพทย์ปริญญา   
    ๕)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตลอดเวลา 
ที่ศึกษาอยู่ 
   ๓.๑.๒ ประเภทคัดเลือก 
    ๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๗   หรือเทียบเท่า 
  ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  ๕  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐   
    ๓) มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู ้อื ่น             
ได้เป็นอย่างด ี
    ๔) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจาก
แพทย์ปริญญา   
    ๕)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา          
ที่ศึกษาอยู่ 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หรือ
เทียบเท่า 
 ๓.๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  
ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐   
   ๓.๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

 
๓.๒.4 มี... 
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   ๓.๒.๔ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจาก
แพทย์ปริญญา 
   ๓.๒.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา               
ที่ศึกษาอยู่ 
 

 ๔. ก าหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รับสมัคร  วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่  5  มีนาคม  ๒๕๕๘  และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔  วันที่  6  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตัว  ภายในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๕ มอบตัว  ภายในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

กมล  รอดคล้าย 
 (นายกมล  รอดคล้าย) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง   การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

         ของโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา  กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
 

 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา  กรุงเทพมหานคร  จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงาน            
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๔  จัดตั้งขึ้นตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม            
ราชกุมารีที่ทรงส่งเสริม  ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์การดนตรี  ส่งเสริมทักษะและความเป็นเลิศ  ทางดนตรีของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่สามารถยึดเป็นอาชีพได้  รวมทั้งเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อและพัฒนา               
สู่มาตรฐาน สากลได้ และได้ต้นแบบของการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีที่ได้
มาตรฐาน สากล  ดังนั้น  เพ่ือให้การรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ของโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา  กรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 
 

 ๑. พ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา  กรุงเทพมหานคร  มีพื้นท่ีบริการทั่วประเทศ 
 

 ๒. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑๘๐  คน 
  ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน  ๑๔๔  คน   
   โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน           
เข้าเรียน  โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน  O-NET  
คุณความดี เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่ก าหนด  และเปิด
โอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย  นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่อ 
อย่างกว้างขวาง  โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา 
 

 ๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
  ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
   ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๗   หรือเทียบเท่า 
   ๓.๑.2 มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้                
เป็นอย่างด ี
   ๓.๑.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง   
   ๓.๑.4 มีความรัก  ความสนใจ  และมีความสามารถขั้นพ้ืนฐานด้านดนตรีไทย
หรือดนตรีสากล 

 
๓.๑.๕ มี... 
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   ๓.๑.5 มีความถนัดทางดนตรีไทยหรือดนตรีสากล 
   ๓.๑.6 สามารถอ่านโน้ตดนตรีไทยหรือโน้ตดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐานได ้
   ๓.๑.7 สามารถปฏิบัติดนตรีไทยหรือดนตรีสากลได้อย่างน้อย ๑ เครื่องมือ    
ดังนี้   ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  ฆ้องวงใหญ่   ฆ้องวงเล็ก  จะเข้  ขิม  ซอด้วง   ซออู้  ซอสามสาย               
ขลุ่ย  ปี่  ขับร้องไทย  ฟลุท  โอโบ  คลาริเน็ท  แซกโซโฟน  บาสซูน  ฮอร์น  ทรัมเป็ท  ทรอมโบน  ยูโฟเนียม  
ทูบา  ไวโอลิน   วิโอล่า  เชลโล  ดับเบิลเบส  กีตาร์  (คลาสสิค)  เปียโน  ไซโลโฟน  คีย์บอร์ด   อิเล็กโทน  
เมโลเดียน   ขลุ่ยเรคอร์ดเดอร์   และเบลไลล่า 
   ๓.๑.8 ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายพิเศษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ             
ด้านดนตรีได้ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
  ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   ๓.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  หรือเทียบเท่า 
   ๓.๒.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้                
เป็นอย่างด ี
   ๓.๒.๓ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง   
   ๓.๒.๔ มีความรัก  ความสนใจ  และมีความสามารถขั้นพ้ืนฐาน  ด้านดนตรีไทย
หรือดนตรีสากล 
   ๓.๒.๕ มีความถนัดทางดนตรีไทยหรือดนตรีสากล 
   ๓.๒.๖ สามารถอ่านโน้ตดนตรีไทยหรือโน้ตดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐานได้   
   ๓.๒.๗ สามารถปฏิบัติดนตรีไทยหรือดนตรีสากลได้อย่างน้อย ๑ เครื่องมือ  ดังนี้  
ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  ฆ้องวงใหญ่  ฆ้องวงเล็ก  จะเข้  ขิม  ซอด้วง  ซออู้   ซอสามสาย  ขลุ่ย  ปี่  ขับร้อง
ไทย   ฟลุท   โอโบ  คลาริเน็ท   แซกโซโฟน  บาสซูน  ฮอร์น   ทรัมเป็ท   ทรอมโบน  ยูโฟเนียม  ทูบา  
ไวโอลิน   วิโอล่า   เชลโล   ดับเบิลเบส   กีตาร์  (คลาสสิค)   เปียโน   ไซโลโฟน   คีย์บอร์ด  อิเล็กโทน  
และเครื่องต ี
   ๓.๒.๘ ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายพิเศษด้านพัฒนาศักยภาพดนตรีได้
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
 

 ๔. ก าหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รับสมัคร  วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่๔  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๓ ประกาศผล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่  5  มีนาคม  ๒๕๕๘  และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔  วันที่  6  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
 

๔.๔ รายงานตัว... 
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  ๔.๔ รายงานตัว  ภายในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๕ มอบตัว  ภายในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

กมล  รอดคล้าย 
 (นายกมล  รอดคล้าย) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เรื่อง   การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  
      ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
 

 โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๙  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๔๐  โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประจ าชาย  มีการศึกษาแบบพับลิคสคูล  
(Public  School)  แบบอังกฤษ  โดยมุ่งเน้นการสร้างเยาวชนให้เป็นสุภาพบุรุษที่ดีงาม  มีคุณธรรม รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ  รับนักเรียนชาย  ประเภทประจ า  
ดังนั้น  เพ่ือให้การรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ของโรงเรียน ภ.ป.ร.              
ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดังนี้ 
 

 ๑. พ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีพ้ืนที่บริการเป็นทั่วประเทศ 
 

 ๒. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 
  ๒.๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕    จ านวน  ๑๔๔ คน 

 ๒.๑.๑   ประเภทสอบคัดเลือก   จ านวน  ๑๔๔ คน 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  ให้รับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยู่ในการสอบคัดเลือก  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน ร้อยละ  ๕  
และในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน  ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ   
รับนักเรียนที่มี เงื่อนไขพิเศษ  พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณา                  
ให้สาธารณชนทราบ  และเมื่อด าเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ              
การพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ  ทั้งนี้การพิจารณาเพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้องให้พิจารณาตามความจ าเป็น            
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในเรื่องจ านวนนักเรียนต่อห้อง 
 

๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
๓.๑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 ๓.๑.๑ เป็นนักเรียนชาย 
๓.๑.๒ เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗   
๓.๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐   

   ๓.๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 

3.1.5 สุขภาพ... 
 



- ๒ - 
 
 ๓.๑.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  ซึ่งเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษาและการอยู่โรงเรียนประจ า 
๓.๑.๖  มีบุคลิกภาพดี  สามารถอยู่ประจ าได้   
๓.๑.๗ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา               

ที่ศึกษาอยู่ 
 

 ๔. ก าหนดวันและเวลา 
  ๔.๑ รับสมัคร  สอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกาย  และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย               
วันที่ 20-24  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒ สอบคัดเลือก  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ น.   
  ๔.๓ ประกาศผล  วันที่  5  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๔ รายงานตัว  ภายในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
  ๔.๕ มอบตัว  ภายในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

กมล  รอดคล้าย 
 (นายกมล  รอดคล้าย) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


