9 เมษายน
2562
6 เมษายน
2562
26-27 มีนาคม
2562
31 มีนาคม
2562
30 มีนาคม
2562
23-27 มีนาคม
2562
ม.4

6 เมษายน
2562

8 เมษายน
2562
7 เมษายน
2562
25-27 มีนาคม
2562
5 เมษายน
2562
4 เมษายน
2562
23-27 มีนาคม
2562
ม.1

7 เมษายน
2562

มอบตัว
รายงานตัว
ประกาศ
ผล
ยื่นคะแนน
O-NET
วันที่
คัดเลือก
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
รับสมัคร
ระดับชั้น

รับสมัคร ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562
ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

ติดต่อขอรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ

รับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2562

ม.1

ม.4

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
92 หมู่ 3 ตำบลศำลำยำ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 02-4821153-6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เปิดรับนักเรียนห้องเรียนปกติ จานวน 8 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน
รวมจานวนที่รับทั้งสิ้น 320 คน โดยมีรายละเอียดและการกาหนดสัดส่วนของ
แต่ละประเภท 50 : 50 ดังนี้
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (นักเรียนมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ
อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และต้องอาศัยอยู่กบั บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน พื้นที่บริการ คือ อาเภอพุทธมณฑล และตาบลบางเตย
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ) ร้อยละ 50 จานวน 160 คน
2. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 จานวน 160 คน

คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียน
1. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
2. เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อนื่ ได้เป็นอย่างดี
4. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

วิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ
2. คะแนน O-NET

หลักฐานในการสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใบสมัครของโรงเรียน
ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือใบสาเนา ปพ.1
สาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
คะแนนสอบ O-NET
บัตรประจาตัวประชาชนผูส้ มัคร
รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป (สาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เปิดรับนักเรียนห้องเรียนปกติ จานวน 9 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน
รวมจานวนที่รับทั้งสิ้น 360 คน โดยแยกตามประเภทแผนการเรียน ดังนี้
1. แผนวิทย์ – คณิต 4 ห้อง จานวน 160 คน
2. แผนศิลป์-คานวณ 2 ห้อง จานวน 80 คน
3. แผนศิลป์-คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง จานวน 40 คน
4. แผนศิลป์-ภาษาจีน 1 ห้อง จานวน 40 คน
5. แผนศิลป์-ภาษาอังกฤษ 1 ห้อง จานวน 40 คน

คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียน
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
2. เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อนื่ ได้เป็นอย่างดี
4. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

วิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ
2. คะแนน O-NET

หลักฐานในการสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใบสมัครของโรงเรียน
ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือใบสาเนา ปพ.1
สาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
คะแนนสอบ O-NET
บัตรประจาตัวประชาชนผูส้ มัคร
รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป (สาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบ)

