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ระเบียบการรับนักเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

  



 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนประจ า ประเภทสหศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
                  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปน็โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประจ า ประเภทสหศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ เลขที่  ๑๗๐ หมู่ ๒  ต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  
ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์พระบรมราชนิีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ  ๖๐  พรรษา  ในปี
พุทธศักราช ๒๕๓๕ 
           ปัจจุบนัมีนักเรียน  ๑๙  ห้อง  แบ่งเป็นชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๑ ห้องเรียน และชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ๘ ห้องเรียน 
จัดการศึกษาโดยมีจุดเน้นดังนี ้

๑. วิสัยทัศน์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
     โรงเรียนบรมราชนิีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจ าที่จดัการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    
มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวชิาการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    ๒.  พันธกิจ 
          ๒.๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้มีความเปน็เลิศทางวชิาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์  ภายใต้บริหารงานแบบมีส่วนร่วม และยึดหลักของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒  พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง 
๒.๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
๒.๔  ส่งเสริมครอบครัว ชุมชน องค์กรและสถาบันสังคมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพฒันาผู้เรียน    

    ๓.  เป้าประสงค ์
๓.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 
๓.๒ ผู้เรียนและโรงเรียนเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและประเทศ 
๓.๓ ผู้เรียนสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบนัศึกษาทีเ่ป็นที่ยอมรับของสังคม 
๓.๔ เป็นสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นศนูย์กลางแห่งความเปน็เลิศด้านการศึกษาและเนน้

ให้ผู้เรียนมีทักษะการจัดการในการด าเนินชีวิต 
๓.๕ โรงเรียนสามารถพึ่งตนเองและมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งบนพืน้ฐานการเรียนรู้อย่างยัง่ยนื 
๓.๖ บุคลากรได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากนักเรียนและผูป้กครองรวมทั้งองค์กรจากภายนอกว่าเป็นมืออาชีพ 
๓.๗ ทุกภาคส่วนร่วมบริหาร และจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
                                                                                                                        
                                                                                                                 
 

   /๔.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 



๔. คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    ๔.๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
    ๔.๒ ซื่อสัตย์สุจริต 
    ๔.๓ มีวินัย 
    ๔.๔ ใฝ่เรียนรู้ 
    ๔.๕ อยู่อย่างพอเพียง 
    ๔.๖ มุ่งมั่นในการท างาน 
    ๔.๗ รักความเป็นไทย 
    ๔.๘ มีจิตสาธารณะ 

อาศัยอ านาจตามประกาศส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ืองการรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนบรมราชินนีาถราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วนัที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นีโ้รงเรียน 
จะรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๔ ห้องเรียน นักเรียนจ านวน ๑๔๔ คน มีรายละเอียดดังนี้ 

การรับสมัคร 

๑.ประเภทโควตา 
      รับจ านวน ๘๐ คน   โรงเรียนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อจัดส่งรายชือ่ให้โรงเรียน      
      ภายในวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  แบ่งเป็น 

๑.๑ การรับนักเรียนจากโควตาจังหวัด จ านวน ๘๐ คน โดยด าเนินการดังนี ้
 ๑.๑.๑  จังหวัดราชบุรี  รับจ านวน  ๑๐ คน 

            ๑.๑.๒  จังหวัดใกล้เคียง ๓ จังหวัดๆ ละ ๖ คน รวมจ านวน ๑๘ คน ได้แก ่
                      ๑) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒) จงัหวัดชุมพร ๓) จังหวัดระนอง 
            ๑.๑.๓  จังหวัดใกล้เคียง ๖ จังหวัดๆ ละ ๔ คน รวมจ านวน ๒๔ ได้แก ่
                      ๑) จังหวัดเพชรบุรี ๒) จังหวัดสมุทรสาคร ๓) จังหวัดสมุทรสงคราม 
                      ๔) จังหวัดนครปฐม ๕) จังหวัดสุพรรณบุรี ๖) จังหวัดกาญจนบุร ี
            ๑.๑.๔  จังหวัดอ่ืน ๆ จังหวัดละ ๑ คน ๒๘ จังหวัด  รวมจ านวน ๒๘ คน ได้แก ่
                      ๑) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๒) จังหวัดกระบี ่๓) จังหวัดเชียงใหม่ ๔) จังหวัดตรัง 
                      ๕) จังหวัดนครราชสีมา ๖) จงัหวัดนครศรีธรรมราช ๗) จังหวัดนนทบุรี ๘) จังหวัดนราธิวาส  
                      ๙) จังหวัดบุรรีัมย์ ๑๐) จังหวัดปทุมธานี ๑๑) จังหวัดปัตตานี ๑๒) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
                      ๑๓) จังหวัดพังงา ๑๔) จังหวัดพทัลุง ๑๕) จงัหวัดเพชรบูรณ์๑๖) จังหวัดมหาสารคาม  
                      ๑๗) จังหวัดยะลา ๑๘) จงัหวัดลพบุรี ๑๙) จังหวัดล าพนู ๒๐) จังหวัดสงขลา ๒๑) จังหวัดสตลู  
                      ๒๒) จังหวัดสมุทรปราการ ๒๓) จังหวัดสระแก้ว ๒๔) จังหวัดสระบุรี ๒๕) จงัหวัดสุราษฎร์ธานี  
                      ๒๖) จังหวัดอ านาจเจริญ ๒๗) จังหวัดอุดรธาน ี๒๘) จังหวัดอุบลราชธาน ี

คุณสมบัติของนักเรียนโควตา 
๑. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ในชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ ากวา่ ๓.๕๐ 
๓. เป็นโสด 
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินยั และอยู่ร่วมกับผู้อืน่ได้เปน็อย่างดี 
๕. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๖. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

/การประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา 



 
การประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา 
๑.  ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์โรงเรียน (www.qc.ac.th)  และ   

     ณ อาคารสองสมาคม โรงเรียนบรมราชินนีาถราชวิทยาลัย 
๒.  ให้นักเรียนมารายงานตวัใน วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 
     พร้อมช าระเงินค่าสั่งจองเสือ้ผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว  ณ อาคารสองสมาคม (ส านักงาน) โรงเรียนบรมราชินนีาถราชวิทยาลัย 
     หากไม่มาตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

 
๒.ประเภททั่วไป   โดยการสอบคัดเลือก รับจ านวน ๖๔ คน ด าเนินการดังนี ้

   ๒.๑ วันรับใบสมัคร 
         ตั้งแต่ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวนัหยุดราชการ  
         ณ อาคารสองสมาคม (ส านักงาน)   โรงเรียนบรมราชินนีาถราชวิทยาลัย 
 

   ๒.๒ วันรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์ 
         วันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยดุราชการ  
         ณ อาคารสองสมาคม (ส านักงาน)   โรงเรียนบรมราชินนีาถราชวิทยาลัย 
 
 

คุณสมบัติของนักเรียน 
๑. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ในชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
๓. เป็นโสด 
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินยั และอยู่ร่วมกับผู้อืน่ได้เปน็อย่างดี 
๕. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๖. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 
หลักฐานการรับนักเรียน ( นักเรียนโควตาใช้หลักฐานเฉพาะขอ้ที่ ๑-๔ เท่านั้น ) 
๑. ใบสมัครของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ ์
๒. ส าเนาใบ ปพ.๑ ที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือส าเนาผลการพฒันาคุณภาพนักเรียน  
    รายบุคคล (ปพ.๖) ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยรวม ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
๓. วุฒิบัตร เกียรติบัตร ที่แสดงความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
๔. รูปถ่ายในชุดเคร่ืองแบบนักเรียน ขนาด ๓ × ๔ ซม. ถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า จ านวน ๓ รูปเขียนชื่อและนามสกุล 
    ด้านหลังรปูให้ชัดเจน (ติดในใบสมัครจ านวน ๑ รูป ยืน่พร้อมใบสมัครจ านวน ๒ รูป) 
๕. นักเรียนจะต้องไปสมัครด้วยตนเอง ตามวันเวลาและสถานที ่ที่ก าหนดไว้ในใบสมัครและแตง่กายด้วยชุดเคร่ืองแบบนักเรียน 
๖. โรงเรียนจะออกบัตรประจ าตัวผู้สมัครให้ เพื่อใช้แสดงตัวในวันสอบคัดเลือก 
 

หมายเหตุ     รายการที่ ๓ โรงเรียนจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในวันสมัครและคืนให้กับผู้สมัคร 
                                                                                                                       
 
 

   /การสอบคัดเลือก 

http://www.qc.ac.th/


การสอบคัดเลือก 
๑. การสอบสัมภาษณ ์
    นักเรียนจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวนัที่นักเรียนสมัคร 
๒. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบข้อเขียน 
    วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์โรงเรียน   http://www.qc.ac.th 
๓. การสอบข้อเขียน 
    ก าหนดสอบข้อเขียน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๕๐ น.  ณ โรงเรียนบรมราชินนีาถราชวิทยาลัย 
 
 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

 
วันที่สอบ สาระการเรียนรู้ คะแนน เวลา 

วันอาทิตย์ที่ 
๑๐ มีนาคม 

๒๕๖๑ 

ฉบับที่ ๑ คณิตศาสตร์ ๕๐ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๕๐ น. (๕๐ นาที) 
ฉบับที่ ๒ ภาษาไทย ๕๐ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๕๐ น. (๕๐ นาที) 
ฉบับที่ ๓ วิทยาศาสตร์ ๕๐ ๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐ น. (๕๐ นาที) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ฉบับที่ ๔ สังคมศึกษา ๕๐ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น. (๕๐ นาที) 
ฉบับที่ ๕ ภาษาอังกฤษ ๕๐ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๕๐ น. (๕๐ นาที) 

รวม ๒๕๐  
 
 

การประกาศผลการสอบคัดเลอืกและรายงานตัว 

๑. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์โรงเรียน (www.qc.ac.th)   
      และ ณ อาคารสองสมาคม โรงเรียนบรมราชนิีนาถราชวทิยาลัย 
๒. รายงานตัว รับเอกสาร และช าระเงินค่าสัง่จองเสื้อผ้า เครื่องใชส้่วนตัว  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑   

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารสองสมาคม (ส านักงาน) โรงเรียนบรมราชนิีนาถราชวทิยาลัย 
 

การมอบตัว 
         วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
 
หมายเหตุ   ในกรณีที่นักเรียนได้มอบตัวแล้วสละสิทธิ์  ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ จะไม่คืนให้  
 
                     

 การเข้าพักในโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในวันมอบตัว                     
 
     
 

                 
 

http://www.qc.ac.th/
http://www.qc.ac.th/


      
 
 
 
 

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ที่ต้องช าระในวันรายงานตัว   ทั้งนักเรียนโควตาและนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก 

ล าดับ รายการ จ านวน (หน่วย) จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
๑. หมอน ๑ ใบ ๑๕๐ -  
๒. ค่าผ้าปูที่นอน - ปลอกหมอน ๒ ชุด ๗๐๐ -  
๓. ค่าผ้าคลุมเตียง ๑ ผืน ๓๕๐ -  
๔. ค่าเสื้อพิธีการ  เนคไท และเข็มกลัด ๑ ชุด ๑,๙๒๐ -  
๕. ค่าชุดพลศึกษา ๒ ชุด ๘๘๐ -  
๖. ค่าเสื้อล าลอง ๒ ชุด ๕๐๐ -  
๗. ค่าชุดนอน ๔ ชุด ๑,๒๐๐ -  
๘. ค่ากระเป๋านักเรียน ๑ ใบ ๓๕๐ -  
๙. ค่ากระเป๋าเสื้อผ้าแบบล้อลาก ๑ ใบ ๙๕๐ -  

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการเรียนปรับพ้ืนฐาน - ๒,๕๐๐ -  
   

    *  ประมาณการค่าใช้จ่าย   ๙,๕๐๐ บาท    (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

   หมายเหตุ     รายการข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเพ่ือทราบ โรงเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้  

ตามราคาจริงในวันมอบตัว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประมาณการค่าใช้จ่ายนักเรียนประจ านักเรียนชั้น ม.๑ ภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนบรมราชนิีนาถราชวทิยาลัย ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าอาหารนักเรียน ๑๒,๕๐๐.- 
๒. ค่าซักรีดเสื้อผ้า ๓,๐๐๐.- 
๓. ค่าหอพัก ๔,๐๐๐.- 
๔. ค่าจ้างบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในสถานศึกษา ๔,๕๐๐.- 
๕. ค่าจ้างครูชาวตา่งประเทศ ๑,๐๐๐.- 
๖. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน ๑๐๐.- 
๗. ค่าประกันอุบัติเหต ุ ๒๔๐.- 
๘. ค่าบ ารุงคอมพิวเตอร์ ๓,๐๐๐.- 
 รวมเงิน (สองหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ๒๘,๓๔๐.- 

 
หมายเหตุ  :     ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวสัดิการและสวัสดิภาพนักเรียน ได้แก่ ค่าจ้างครูหอพัก ครูอัตราจ้าง ค่ารักษาพนัธุ์ไม้     
ค่าท าความสะอาดอาคารสถานที่ ค่าจ้างพนักงานความปลอดภยั 
 
 
 
      หมายเหตุ          รายการข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเพื่อทราบ โรงเรียนอาจเปลีย่นแปลงได ้
                            ตามราคาจริงในวันมอบตัว     


