
    
 
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
เรื่อง   การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ประเภทห้องเรียนทั่วไป   ปีการศึกษา   ๒๕๖๓ 
                                        ------------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การรับนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เป็นไปตาม
ประกาศส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่ อง  แนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับการรับนัก เรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีความโปร่งใส เป็นธรรมและความเสมอภาค โรงเรียนจึงก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 

๑.๑  คุณสมบัติ 
         ๑. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  
               หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
 ๒. เป็นโสด 
๑.๒ วิธีการรับสมัคร 
 ๑. นักเรียนเข้าสมัครผ่านเว็บไซต์โรงเรียน http://www.rvb.ac.th กรอกข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน
 ๒. ส่งผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนในวันสอบคัดเลือก 

๒. ก าหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว 
 ๒.๑ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนราชวินิตบางเขน (เดิม) 
  รับสมัคร  วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยยื่นความจ านงผา่นครูที่ปรึกษา 
  พิจารณาคัดเลือกและประกาศผล  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน วันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
    ตามล าดับทีป่ระกาศแจ้ง 
 

๒.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
  รับสมัคร  วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  สอบคัดเลือก   วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
         สอบวิชาคณิตศาสตร์ (๒๐%)  วิทยาศาสตร์ (๒๐%)  ภาษาอังกฤษ (๒๐%) 
    ภาษาไทย (๒๐%)  สงัคมศึกษา (๒๐%) คิดคะแนนร้อยละ ๗๐ 
    คะแนน O-NET คิดคะแนนร้อยละ ๓๐     
  ประกาศผล วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓   
  รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน วันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
    ตามล าดับทีป่ระกาศแจ้ง 
 
 
 
 

http://www.rvb.ac.th/


- ๒ - 
 ๒.๓ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 
  รับสมัคร  วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  สอบคัดเลือก วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ประกาศผล วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
  สอบเลือกแผนการเรียน   วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
         สอบวิชาคณิตศาสตร์ (๒๐%)  วิทยาศาสตร์ (๒๐%)  ภาษาอังกฤษ (๒๐%) 
    ภาษาไทย (๒๐%)  สงัคมศึกษา (๒๐%) คิดคะแนนร้อยละ ๗๐ 
    คะแนน O-NET คิดคะแนนร้อยละ ๓๐ 

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน วันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
    ตามล าดับทีป่ระกาศแจ้ง 
 
๓. การตัดสินผลสอบ  การตัดสินผลการสอบโดยการเรียงล าดบัคะแนน หากล าดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากนัให้ 

พิจารณาจากผลคะแนนสอบของโรงเรียน หากผลคะแนนสอบของโรงเรียนกันให้ 
พิจารณาจากคะแนนผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ถ้าคะแนนผลการสอบระดับชาติ 
(O-NET) เท่ากัน ให้พิจารณาจากล าดับของการรับสมัคร 

 

๔. จ านวนนักเรียนที่รับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    รับจ านวนนักเรียน ๒๘๐ คน   
 ๔.๑ รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนราชวินิตบางเขน (เดิม) จ านวน ๒๒๔ คน 
 ๔.๒ รับนักเรียนทั่วไป   จ านวน  ๔๒ คน 

  ๔.๓ รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  จ านวน   ๔ คน 
  ๔.๔ รับนักเรียนความสามารถพิเศษ  จ านวน  ๑๐ คน 
 
 

    ประกาศ   ณ   วันที่   ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(นายชาย  จันทร์งาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวนิิตบางเขน 

             


