
 

 
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม 
เร่ือง  การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
---------------------------------- 

           เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ อันเป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และเตรียมทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณภาพของประเทศในอนาคต ซึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน จึงก าหนด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑    ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนราชวินิต มัธยม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑  จึงขอประกาศ เรื่อง     
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนราชวินิต มัธยม ในการประชุม    
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายละเอียด ดังนี้   

๑. จ านวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่รับ ท้ังหมด ๑ ห้อง จ านวน ๓๖ คน  
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
          ๒.๑ คุณสมบัติพื้นฐาน  
                ๒.๑.๑ นักเรียนต้องส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า 
                 ๒.๑.๒ นักเรียนต้องมีความประพฤติเรียบร้อย 
                 ๒.๑.๓ ไม่จ ากัดอายุ 
                 ๒.๑.๔ เป็นโสด 
          ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                ๒.๒.๑ มีผลการเรียนเฉล่ียรวมช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
                ๒.๒.๒ รับนักเรียนท่ัวประเทศ 
                ๒.๒.๓ ผู้ปกครองนักเรียนมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
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๓. วิธีการคัดเลือก 

  ๓.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

   ๓.๑.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยวิชาท่ีสอบ คือ  
วิชาคณิตศาสตร์ ๑๐๐ คะแนน 
วิชาวิทยาศาสตร์ ๑๐๐ คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ ๑๐๐ คะแนน 
วิชาสังคมศึกษา                 ๕๐ คะแนน 
วิชาภาษาไทย                   ๕๐ คะแนน 

                    ๓.๑.๒ โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               
จากการสอบ ๕ วิชา โดยเรียงล าดับจากนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุดจนครบจ านวนท่ีโรงเรียนประกาศรับ 

๔. ก าหนดเวลา การรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ห้องเรียนพิเศษ                     
    ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                                           
   
   
   
                                          
   
     
                                          
  
   
   
 
๕. หลักฐานการสมัคร 
            ๕.๑ ใบสมัคร (พิมพ์จาก www.rnm.ac.th ) 
            ๕.๒ หลักฐานการจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ใน          
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า 
            ๕.๓ รูปถ่ายสีหรือขาวด า หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียน  ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป  
            ๕.๔ เอกสารทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด  
            ๕.๕ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล สมุดประจ าตัวคนพิการพร้อมส าเนาในกรณีนักเรียน     
เรียนร่วม เป็นต้น 

                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘     
 
                                              

       
 

                                                              (นายณรงค์ คงสมปราชญ์) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม 

กรอกใบสมัครผ่าน  www.rnm.ac.th  วันท่ี ๑๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 และพิมพ์แล้วน ามาในวันสมัคร 
รับสมัคร วันท่ี ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.                                              
 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
สอบคัดเลือก วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. 
 ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม (ไม่มาสอบถือว่าสละสิทธิ์) 
ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม (ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
กรอกข้อมูลใบมอบตัวผ่าน  www.rnm.ac.th  ได้ต้ังแต่ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
มอบตัว       วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม (ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 


