
 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 
เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประจ า ประเภทสหศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 

           โรงเรยีนบรมราชินนีาถราชวิทยาลัย  เป็นโรงเรยีนมัธยมศึกษาแบบประจ า  ประเภทสหศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่ เลขท่ี ๑๗๐ หมู่ ๒  ต าบลอ่างหิน 
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ต้ังขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมายุ  ๖๐  พรรษา  ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ 
 ปัจจุบันมีนักเรียน  ๑ ๘  ห้องเรียน แบ่งเป็นช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ๑๐ห้องเรียน และช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ๘  ห้องเรียน  จัดการศึกษาโดยมีจุดเน้นดังนี้ 
 

๑.  วิสัยทัศน์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจ าท่ีจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี  คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา มีคุณธรรม  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.  พันธกิจ 
 

 ๒.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๒ พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง  
 ๒.๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
 ๒.๔ ส่งเสริมครอบครัว ชุมชน องค์กรและสถาบันสังคมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน  
 

๓.  เป้าประสงค์ 
 ๓.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนด  
 ๓.๒ ผู้เรียนและโรงเรียนเป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาคและประเทศ  
 ๓.๓ ผู้เรียนสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม  
 ๓.๔ เป็นสถานศึกษาท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้าน
การศึกษาและเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการจัดการในการด าเนินชีวิต 

๓.๕ โรงเรียนสามารถพึ่งตนเองและมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็งบนพื้นฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
/๓.๖ บุคลากร...... 



 ๓.๖ บุคลากรได้รับความเช่ือมั่นและไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครองรวมท้ังองค์กรจากภายนอกว่าเป็น
มืออาชีพ 
 ๓.๗ ทุกภาคส่วนร่วมบริหาร และจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

อาศัยอ านาจตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   เรื่องการรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา  ๒๕๕ ๗  
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖  ในปีการศึกษา ๒๕๕ ๖ นี้ โรงเรียนจะรับสมัครนักเรียน ท่ีจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน  ๑๐ คน โดยแบ่งออกเป็น  ๒ 
แผนการเรียนดังนี้ 
 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์    จ านวน  ๕ คน  
 แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ หรือ ศิลป์ -  ทั่วไป  จ านวน  ๕ คน 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ใน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒.  มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
๓.  เป็นโสด 
๔.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๕.  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๖.  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
 

วันรับใบสมัคร   
วันที่  ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๖ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 

เวลา ๐๘.๓๐...... 



เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  อาคารสองสมาคม(ส านักงาน)  
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
 
วันรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์  

วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารสองสมาคม (ส านักงาน)   

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
  

หลักฐานการรับสมัคร 
   

๑. ใบสมัครของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ท่ีกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
๒. ส าเนาใบ  ปพ.๑  ท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ท่ีระบุผลการเรียนเฉล่ียรวมของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ หรือส าเนาผลการพัฒนา  
คุณภาพนักเรียนรายบุคคล(ปพ.๖)ท่ีแสดงผลการเรียนเฉล่ียรวม ของช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

๓. วุฒิบัตร เกียรติบัตร ท่ีแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
๔. รูปถ่ายในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๓  x ๔ ซม. ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ด า จ านวน  ๓   

รูปเขียนช่ือและนามสกุลด้านหลังรูปให้ชัดเจน   (ติดในใบสมัครจ านวน  ๑  รูป ยื่นพร้อมใบสมัครจ านวน 
๒ รูป )  

๕. นักเรียนจะต้องไปสมัครด้วยตนเอง ตามวันเวลาและสถานท่ี ท่ีก าหนดไว้ในใบสมัครและแต่งกายด้วยชุด
เครื่องแบบนักเรียน 

๖. โรงเรียนจะออกบัตรประจ าตัวผู้สมัครให้ เพื่อใช้แสดงตัวในวันสอบคัดเลือก 
หมายเหตุ   รายการที่ ๓ โรงเรียนจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในวันสมัคร  
  และคืนให้กับผู้สมัคร  
 

การสอบคัดเลือก 
 

๑.  การสอบสัมภาษณ์  
นักเรียนจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ีนักเรียนสมัคร   

๒.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.qc.ac.th  

๓.  การสอบข้อเขียน 
ก าหนดสอบข้อเขียน วันท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  
ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

 
 

/ตารางสอบ... 



 
ตารางสอบ 

 
เวลา วิชา เวลา  (นาที) คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๕๐ น. คณิตศาสตร์ ๕๐ ๕๐  
๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๐ น. ภาษาไทย ๔๐ ๔๐  
๑๐.๕๐ – ๑๑.๔๐ น. วิทยาศาสตร์ ๕๐ ๕๐  
๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๐ น. สังคมศึกษา ๔๐ ๔๐  
๑๓.๕๐ – ๑๔.๓๐ น. ภาษาอังกฤษ ๔๐ ๔๐  
 รวม ๒๒๐  

 
การประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว 
 

๑. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗  ทางเว็บไซต์โรงเรียน (www.qc.ac.th)  และ ณ 
อาคารสองสมาคม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

๒. รายงานตัว   รับเอกสาร และช าระเงินค่าส่ังจองเส้ือผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  
เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๓๐  น. ณ  อาคารสองสมาคม (ส านักงาน) โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย   

การมอบตัว 
วันเสาร์ท่ี  ๕ เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

หมายเหตุ  ในกรณีที่นักเรียนได้มอบตัวแล้วสละสิทธิ์  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  จะไม่คืนให้ 
 
 

 การเข้าพักในโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในวันมอบตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ที่ต้องช าระในวันรายงานตัว   ทั้งนักเรียนโควตาและนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก 

ล าดับ 
ท่ี 

  
รายการ 

จ านวน 
(หน่วย) 

จ านวนเงิน (บาท) หมาย 
เหตุ 

๑. ค่าผ้าปูท่ีนอน - ปลอกหมอน ๒ ชุด ๖๐๐ -  
๒. ค่าผ้าคลุมเตียง ๑ ผืน ๓๕๐ -  
๓. ค่าเส้ือพิธีการ  เนคไทค์ และเข็มกลัด ๑ ชุด ๑,๘๘๐ -  
๔. ค่าชุดพลศึกษา ๒ ชุด ๘๘๐ -  
๕. ค่าเส้ือล าลอง ๒ ตัว ๘๐๐ -  
๖. ค่าชุดนอน ๔  ชุด ๑,๒๐๐ -  
๗. ค่ากระเป๋านักเรียน ๑ ใบ ๓๕๐ -  
๘. ค่าหมอน ๑ ใบ ๑๕๐ -  
๙. ค่ากระเป๋าเส้ือผ้าแบบล้อลาก ๑ ใบ ๗๕๐ -  

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการเรียนปรับพื้นฐาน - ๒,๕๐๐ -  
   

    *  ประมาณการค่าใช้จ่าย    ๙,๔๖๐  บาท    (เก้าพันแปดสิบบาทถ้วน) 
 

 
   หมายเหตุ     รายการข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเพื่อทราบ โรงเรียนอาจเปล่ียนแปลงได้  

ตามราคาจริงในวันมอบตัว 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประมาณการค่าใช้จ่ายนักเรียนประจ านักเรียนชั้น ม.๔  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

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

๑. ค่าอาหารนักเรียน ๑๒,๕๐๐.- 
๒. ค่าซักรีดเส้ือผ้า ๒,๕๐๐.- 
๓. ค่าหอพัก ๒,๐๐๐.- 
๔. ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน ๔,๑๐๐.- 
๕. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ๑,๐๐๐.- 
๖. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน ๖๕.- 
๗. ค่าประกันอุบัติเหตุ ๒๔๐.- 
๘.                ค่าบ ารุงคอมพิวเตอร์ ๑,๘๐๐.- 
                                  รวมเงิน  (สองหม่ืนสี่พันสองร้อยห้าบาทถ้วน) ๒๔,๒๐๕.- 

 
หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน ได้แก่   ค่าจ้างครูหอพัก ครูอัตราจ้าง    
ค่ารักษาพันธุ์ไม้  ค่าท าความสะอาดอาคารสถานท่ี  ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 
   หมายเหตุ    รายการข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเพื่อทราบ โรงเรียนอาจเปล่ียนแปลงได้ 
                               ตามราคาจรงิในวนัมอบตัว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


