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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
11 กุมภาพันธ์ ๒๕63

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ที่ ศธ 04238.23/ว 30 จํานวน 1 ฉบับ
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ด้ ว ยโรงเรี ย นบรมราชิ นี น าถราชวิ ท ยาลั ย อํ า เภอปากท่ อ จั ง หวั ด ราชบุ รี เป็ น โรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาแบบอยู่ ป ระจํ า ประเภทสหศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 8
กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ซึ่งแบ่งประเภทการรับสมัครออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทโควตา และประเภทสอบคัดเลือก
ในการนี้ สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษากรุงเทพมหานคร จึงขอประชาสั ม พั น ธ์
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปีการศึกษา
2564 โดยโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติที่กําหนดในระเบียบการ และส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
ส่งไปยังโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา สําราญกิจ)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อาํ นวยการสํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕8
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โ^งเรยนบรมรา^นิาถราชวิท ย๊าลยั
อำเภอปากท่อ จังหวัดราซบุรี ๗๐๑๔๐
๘ ทุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
เรื่อ ง ขอความอบุเคราะห์ประซาสัมพัน ธ์การดัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพื่อเข้าดักบาต่อระดับ ชั้น มัธยมดักบาปีท ี่ ๑
โรงเรียบบรมราข้น นาถราซวิท ยาลัย ประจำปีก ารดัก บา ๒๔๖๔
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาบเขตพื้น ที่การดักบาประถมดักบากรุงเทพมหานคร ^ 5
สิงที่ส่งมาดัวย ๑. ระเปียบการรบสมัคร
๒ .ใบสมัคร
๓. แบบแจังรายขื่อนักเรียนโควตาๆ

จำนวน ๑ ฉบับ
จำบวบ ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยโรงเรียนบรมราซนนาถราชวิท ยาลัย อำเภอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี เป็น โรงเรียนมัธ ยมดัก บา
แบบอยู่ประจำ ประเภทสหดักบา สังกัดสำนักงาบเขตพื้น ที่การดักบามัธยมดักบา เขต ๘ กระทรวงดักบาธการ กำหนด
เปิด รบสมัครนัก เรียบเพื่อเข้าดักบาต่อชั้น มัธยมดักบาปีท ี่ ๑ การดัก บา ๒๔๖๔ ขื่งแปงประเภทการวับ สมัครออกเป็น
๒ ประเภท โดัแก่ ประ๓ ทโควตา และประ๓ ทสอบดัดเลือก ดังรายละเอียดในระเปียบการที่แบบ
ใบการบี้ โรงเรีย นบรมราชนนาถราชวิท ยาลัย จัง ขอความอบุเคราะห์ม ายังสำนัก งานเขตพื้น ที่
การดัก บาประถมดัก บากรุงเทพมหานคร เขต ๑ได้โปรดประชาสัม พัน ธ์ก ารวับ สมัค รนัก เรียนเพื่อเข้าดัก บาต่อระดับ
ชั้นมัธยมดักบาปีที่ ๑ ปีก ารดักบา ๒๔๖๔ ใปยังโรงเรียนในสังกัด โดยให้โรงเรียบดัดเลือกนักเรียบโควตาตามคุณ สมบัดั
ที่ก ำหนดในระเปียบการและสรุป รายขื่อ นัก เรียนที่โด้วับ การดัด เสือ ก ส่งมายังโรงเรียนบรมราข้น นาถราชวิท ยาลัย
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ภายในวัน ที่ •๒ มีนาคม ๒๔๖๔

จ

จังเรียบมาเพื่อโปรดพจารฌาให้ความอบุเคราะห์และขอขอบคุณ ท่านมา ณ โอกาสบี้
ขอแสดงความนับลือ

(นาย?(มมาด โพธทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราข้น นาถราชวิท ยาลัย

งานสารบรรณ
โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๙๒๒๒
โทรสาร ๐ ๓๒๗๑ ๙๒๓๔

ระเบียบการรบนกเรียน

ชัน้ มัธยมสีกษาปีท่ี ๑
จการสิกษา ๒๔๖๔

โรงเรียนบรมรา^บีนาถราชวิทยาลัย
ตำบลอ่างหิน อำ๓อปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โรงเรีย นบรมรา?ปีบ าถราชวิห ยาลัย
ระเปีย บการรับ สมัค รนัก เรีย น
เพีอ่ เข้าสิก ษาต่อ ชัน้ มัธ ยมสิก ษาปีท ่ี 6 โรงเรีย บสหสิก ษา ประเภทประจำ
ประจำปีก าร!เกษา ๒๕๖๔
โรงเรียบบรมรา?บนาถราชวึท ยาลัย จังหวัดราชบุรี ลังลัดสำนักงานเชดพนที่การสืกษามัธยมสิกษา เชด ๘
จัดดั้งชื้นโดยฝ็วัตชุประสงค์เฟ้อเอสิมทระเกํยรตํสมเดจพระบางเจ้าสิริกที่ ทระบรมรา?บนาถ เใ!องในวโรกาส เจริญ
ทระชนมาบุครบ ๖๐ พรรษา โดยรับนักเรียนสหสิกษาประนาทประจำ ดังบั้น เฟ้อให้การรับนักเรียบ ปีการสิกษา
๖๕๖๔ เปีนไปดัวยความเรียบรัอย สำนักงานคณะกรรมการการสิกษาชั้นทบฐานจังกำหนด แนวทางการรับนักเรียนชั้น
มํธยมสิกษาจที่ ๑ และชั้นมัธยมสิกษาจฟ้ ๔ ชองโรงเรียนบรมรา?ปีนาถราชวทยาลัย
ซจชุมันปีนักเรียน ๖๐ ห้อง แบ่งเปีนชั้นมัธยมสืกษ'ไดอนตน ๑๑ ห้องเรียน และชั้นมัธยมสิกษาดอนปลาย
๙ ห้องเรียน จัดการสิกษาโดยฝ็จดเนันดังบั้
วิสัยหัสนัโรงเรียบบรมรา?ปีนาถราชวทยาลัย
โรงเรียนบรมรา?ปีน าถราชวิท ยาลัยเป็น โรงเรียนประจำที่จัดการสืกษาให้ผู้เรียนฐคุณ ภาพตามมาตรฐาน
การสืกษ-ไมคุณธรรม ปีความเป็นเลศทางวิชาการ โดยยดหลักปรัชญาของเศรษฐกจพอเพยง
๒. หันธกจ
๖.© พัฒ นาคุณ ภาทการสืก ษาฃองผู้เรียนให้ป ีค วามเป็น เลศทางวิช าการ ปีคุณ ธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอบพงประสงค์ ภายโตบริหารงานแบบปีส่วนร่วม และจัดหลักชองปริชญาเสรษฐกจพอเพอง
๖.๖ พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ปีประสิทริภาพและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแฟ้ง
๖.01 พัฒนาครูและบุคลากรทางการสิกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียบการสอนอย่างฝ็คุณภาพ
๒.๔ ส่งเสริมครอบครัว ชุมชน องค์กรและสถาบันสังคมให้ปีส่วนร่วมในการจัดการสิกษๆและพัฒนาผู้เริยน
๑. เปีาประสงค์
๓.® ผู้เรียบปีผลสัมฤห๓ างการเรียนบรรลุตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด
๓.๒ ผู้เรียนและโรงเรียนเป็นที่ยอมรับไนระดับภปีภาคและประเทศ
๓.๓ ผู้เรียบสามารถสอบลัดเสือกเข้าสิกษาต่อในสถาบันสิกษาฟ้เป็บฟ้ยอมรับชองสังคม
๓.๔ เป็น สถานสิกษาที่ฝ็ระบบบริห ารจัดการที่ป ีป ระสิท ธภาพและเป็น ภูน ย่กลางแห่งความเป็น เลศดาน
การสิกษาและเนัฆให้ผู้เรียนปีพักใ!#การจัดการในการดาเนับ?วิด
๓.๕โรงเรียนสามารถที่งตบเองและปีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแ?งบบที่นฐานการเรียนรู้อย่างยั่งจัน
๓.๖ บุคลากรไดัรับความเฟ้อมั่นและไว้วางโจจากนักเรียบและผู้ปกครองรวมทั้งองค์กรจากภายนอกว,าเป็บปีอ
อา?ท
๓.๗ ทุกภาคส่วนร่วมบริหาร และจัดการเรียบการสอนที่เป็นระบบ และปีประสิทธภาพตานหลักปรัชญาชอง
เศรษฐกจหอเฟ้ยง

๔. คุณลักษณะทีฟังประสงสํ
๔.® รกขาต ศาสน์ กษัตร้ย'
๙.เซ ทีอสัตย์สุจรต
๔.๓ มวนัย
๔.๔ใฝ่เรัย บเ
๔.๔ อยู่อย่างหอเหยง
๔.๖ บุ่งมั่นในการท่างาบ
๔.๗ รักความฟ้นไทย
๔.๘ ฝ็จตสาธารณะ
อาลัยจำนาจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการลักษามั่นทีนฐาน เรัองการรับนักเรัยนมั่นมัธยมลักษาปีที ๑
และมั่นมัธยมลักษาปีที ๔ ของโรงเรัยนบรมรา?นนาถราขวทยาลัย ปีการลักษา ๖๔๖๔ ประกาศ ณ รันที ๔ มกราคม
๖๔๖๙ มั่งฟ้[รงเรัยบจะรับสมัครนักเรัยนเทีอเข้าลักบาต่อในมั่นมั0 ยมลักษาปีที ๑ จำนวน ๔ ท้องเรัยบ นักเรัยนจำนวน
๑๔๖ คน มรายละเอยคลังนี้
การรับสมศร
ค. ประเภทโควตา
รับนักเรัยบโควตา จำนวน ๘0 คน ตามคุณสมนัต
•.๑ การรับใบสมศร
# รับใบสมัครทีสำนักงานลักบาธการจังหวัดทีโรงเรัยนลังกัดอยู่
ส่งใบสมัครทีโรงเรัยนบรมรา?นนาถราชวทยาลัย
๑๗๐ หบุ่ ๖ ต.อ่างหน อ.ปากท่อ จ.ราขบุรั ๗๐๑๔๐ ภายในรับที ๑๒ ปีนาคม ๒๔๖๔
คุณ สมบลัของนักเรัยบโควตา
๑. สำเรัจการลักษามั่นประถมลักษาปีที ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงลักษา?การ หรัอเทียบเท่าที
กำลังลักษาอยู่ในมั่นประถมลักบาปีที ๖ จการลักษา ๖๔๖๓
๖. ปีผลการเรัยบเฉลี่ยรวมของมั่นประถมลักษาปีที ๔ และมั่นประถมลักษาจที ๔ ใม่ตากว่า ๓.0๐
๓. เปีนโสด
๔. มความประพฤตเรัยบร้อย ปีระเปียบรนัย และอยู่ร่วมกับผูอนใดเปีนอย่างด
๔ ปีสุขภาพอนามัยสม\เรณ์แขงแรงและปีใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์ปรัญญา
๖. ยู้ปกครองปีความพร้อมทีจะให้การสนับสบุบค่าใช้จ่ายตลอดเวลาทีลักษาอยู่
๒. ประเภททั่วใป
รันจำนวน ๗๖ คน โดยการสอบลัดเสือก สำเบนการลังนี้
๒.๑ รันรับสมัคร รันที ๑๗ - ๒๑ ๆมภาฬนย์ ๒๔๖๔ (ใม่เว้นรันหยุดราชการ)
รับสมัครรันที ๑๗ - ๖๑ ปีนาคม ๖๔๖๔ (ใม่เว้นรับหยุดราชการ)
♦ I* สมัครใลัลัวยตนเอง เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรัยนบรมรา?นนาถราขรทยาลัย
+♦ + หรอ สมัครผ่านหางระบบออบไลน์ (พพพ.0|0 .30.ปา)

สุฌสมบปีของนักเร้ยนทั่วไป
สำเร่จการสืกษาข้นประถมต้กษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวง? ษาธการ หรอเปียบเท่าที่
กำลังสืกษาอยู่ในข้นประถมต้กษาจที่ ๖ จการ?เกใ!ท ๒(ะ๖๓
ปีผลการเร้ยนเฉลี่ยรวมของข้นประถมสืกษาปีที่ ๙ และ ข้นประถม?เกษาป็ที่ ๕ ไม่ตากว่า เซ.(*๐
เป็นโสต
♦ 2* ปีความประพฤตเร่ยบร้อย ปีระเปียบวนัย และอยู่ร่วมลับผู้ยื่นใต้เป็นอย่าง?!
ปีสุขภาพอนามัยสมบุรณ์แข้งแรงและมใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์ปร่ญญา
ผู้ปกครองปีความพร้อมที่จะให้การสนับสบุบท่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่?เกไ!ทอยู่

เก

หสักฐานการรนนักสืยน
ใบสมัครของโรงเร่ยนบรมราข้นนาถราขวทยาลัย ที่กรอกช้อยูลถูกต้องครบถ้วนสมบุรผ์
สำเนาใบ ปพ.® ที่แสดงผลการเร่ยบเฉลี่ยรวมของข้นประถม?เกษาจที่ ๔ และข้นประถมสืกษาจที่ ๕
สำเนาใบ ปพ.๗ ที่ระบุว่ากำลังสืกษาอยู่ในข้นประถม? ษาจที่ ๖ ารสืกษา ๒(*๖๓
ๅฌบัตร เกํยรต้บัตร ที่แสดงความสามารถฟ้เศษ (ถ้าปี)
รูปถ่ายใบชุดเกร่องแบบนักเร่ยน ขนาด ๓ X ๔ ขม. ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรอแว่นตาตำ จ่านวบ ๓ รูป
เข้ยนข้อและนามสฤล ต้านหลังรูปให้ข้ดเจน (ต้ดในใบสมัครจำนวน ๑ รูป ยื่นพร้อมใบสมัครจำนวน ๒ รูป)

เก

จก

การประกาศรายข้อนักเร่ยบโศวตาและนักเร่ยบทั่วใป
ประกาศรายข้อผู้ปีสิทธสอบลัดเลอกและสอบจัดข้นเร่ยน วันลังคารที่ ๖๓ ปีนาคม ๖๕๖๔
ทางเวบไซต้โรงเร่ยน (ห**ผ.ชุ*:.3(ะ.ปา) และ ณ อาคารสองสมาคม โรงเร่ยนบรมราข้ปีนาถราช ยาลัย

รท

การศอบต้ดเสือก และ สอบจัดขนเร่ยน
®. การสอบลัดเสือกและสอบจัดขนเร่ยบ
วัน เสาร่ท ี่ ๒๗ ปีนาดม ๒๕๖๔ เวลา ©๘.๓© - •๒.®© น. ณ โรงเร่ยนบรมราข้นนาถราชวทยาลัย
ดารางสอบลัดเสือกเช้าเร่ยบทั่น ม®ยม?!กษาจที่ ® จการสืก ษา ๒๕๖๔
โรงเร่ยนบรมราข้ป ิฬ ถราขวหยาลัย
วันทีส่ อบ

สาระการเ1ยนเ

วันเสาร่ท่ี ๒๗ ปีนๆดม ๒๕๖๙

1
8*

ฉบับที่ ®

ศฟ้ตศาสดร่
รทยาศาสตร่
รวม

คะแนน

เวลา

๕©
๕©
•0 0

©๙.©© - •©.๓© น. (๙© นาปี)
•©.๔© - •๒.®© น. (๙© นาปี)

I

การประกาศผลการส©น#ศเสือก และ ศอบ?ค& 1?ยม
ประกาศผลการสอบ วันทุกร์ทึ๋ ๙ เมใ*ายน ๒(*๖๔ ทางเวบไซคัโรงเรียบ (ผผผ.ชุ0.30**ไ]
และ ผ อาคารสองสมาคม โรงเรียนบรมรา?นนาถราชวทยาลัย
การรายงานคัว (ปาหลักฐานการรีน บกเรียบมาในวัน รายงานคัว)
* วัน เส าฬ ๒๔ เมษายน ๒*๖๔ เวลา 0๘.๓0 - 0๖.๓ 0 น.
รายงานคัว วับเอกสารงานรชาการ งานลัจการลักเรียน และ?าระเงนค่าลังจองเสัอผ้าเครื่องไ?ส่วนคัว
ณ อาคารสองสมาคม โรงเรียบบรมรา?ปีนาถราชวิทยาลัย
การมอบคัว
* วน เส าฬ • หฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 0๘.๓0 - 0๖.๓ 0 น.
มอบคัว ส่งเอกสารงานวิชาการ งานกจภารลักเรียน วับเส์เอผ้าเครื่องไ?ส่วนคัว และส่งใบเสรีจค่าเล่า
เรียบ ณ อาคารสองสมาคม โรงเรียนบรมรา?ปีนาถราชวิทยาลัย

หมายเหแ ฟ้อ^ปกครองไคัม อบคัวลักเรียนและ?าระค่าปารุงการคักบาแลัว โรงเรียนจะไปคัน ค่าใ?จ่ายค่างๆ
ไม่จ่ากรฟ็ใคๆ

การเ?าฟ้[กหางโรงเรียนจะแ?งใลัทราบในวันมอบคัใ

โรงเข้ยนบรมราข้นนาถราชวทยาลัย
ประมาณการค่าไข้จ่ายส่วนลัวของนักเรยน^บนั5ยม?!กบาปีที่ ®
ปีการ?(กบา ๒๙๖๙
( ข้าระใบวนรายงาบลัว )
ลาลับ
รายการ
จำนวน (หน่วย) จำนวนฟืน (บาท)
9). หมอน
(อไบ
8)๙๐ ๒. ค่าข้าป?เนอน - ปลอกหมอน
๒ ชุด
๗๐๐ 81. ค่าผ้าคลุมเตยง
8) ข้น
๓๙๐ ๙. ค่าเข้อห?การ เนคไท และเข้มกลัด
๑ ชุด
8),๙๒๐ ๙. ค่าชุดหลสืกบา
๘๘๐ ๒ ชุด
๖. ค่าเข้อลำลอง
๙๐๐ ๒ ชุด
๗. ค่าชุดนอน
8),๒๐๐ ๙ ชุด
๘. ค่ากระเป๋านักเข้ยน
8) ไบ
๓๙๐ ๙. ค่ากระเป๋าเสํอข้าแบบล้อลาก
๑ ไบ
๙๙๐ 8)0. ค่าไข้จ่ายไนการเข้ยนปข้บข้นฐาน
๒,๙๐๐ รวมฝ็น (เลัาฟ้น ข้าข้อยบาหลัวน)
๙ ,๙ ๐ ๐
หมายเททุ
*** รายการข้างลันเป็นเฟ้ยงประมาณการเส์อทรานโรงเข้ยนอาจเปส่ยนแปลงไลัดามราดาจข้งไนข้นรายงานลัว

/

รายการเกบค่าใช้จ่ายนักเร่ยบอยู่ประจำ
ฟ้องเร่ยนฟ้เสบร่ทยาสาสตร์ - คผตสาสตร์ (สสวท.•'สอวน.)
ภาคเร่ยนที่ ๑ ปีการสืกบา ๒๔๖๔
โรงเร่ยนบรมราช้นนาถราชวหยาลัย ต.อ่างสิน อ.ปากท่อ จ,ราซบุร์
V*

รายการ

* . เจนค่าใช้จำยการจํ'ต
การลักษาชนฟ้นฐาน
9).* ค่าจำงค3ที่มัความ
ฟยวชาญในสาชาเฉพาะ
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจํตร่วม
โครงการ โครงงาน และ
กจกรรมพัฒนาผู้เร่ยนเกน
มาตรฐานที่!ฐจํตใฟ้
๑.(ภ ค่าใช้จ่ายในการไปพัสน
ลักบาตามแหส่งเร่ยนรู่[ของ
นักเร่ยนเกนมาตรฐานที่!ฐจํต
ใฟ้

ม.*
(ฟ้อง *)
คน/ภาต
เร่ซน

ม.๒
(ฟ้อง *)
คน/ภาค
เร่ชน

ม.๓
(ฟ้อง *)
คน/ภาค
เร่ชน

ม.๔
(ฟ้อง *)
คน/ภาค
เร่ยน

ม๔:
(ฟ้อง *)
ตน/ภาค
เร่ยน

ม.๖
(ฟ้อง *)
คน/ภาค
เร่ซน

๑,๔๐๐

๑1๔๐๐

๑,๔๐๐

๑,๔๐๐

๑1๔๐๐

๑,๔๐๐

๒,๔๐๐

๒1๔๐๐

๒,๔๐๐

๒,๔๐๐

๒,๔๐๐

๒1๔๐๐

V
๒,๔๐๐

๒,๔๐๐

๒,๔๐๐

๒,๔๐๐

๒,๔๐๐

๒,๔๐๐

๖1๔ 00

๖,๔00

๖,๔ 00

๖,๔ 00

๖,๔ 00

๖,๔ 00

หมายเหทุ
♦ ใ* ช้นมัธยมสืกบาตอนลัน ฟ้องเร่ยบพัเสบวหยาศาสตร์ - คฟ้ตสาสตร์ (สสวห.-สอวน.)
ช้าระเที่ม เลัม ๖,๔ 00 บาห (ม.๗ • 1 ม.๒/* แสะ ม.(๙ *)
& ฌ ธชมลัก บาตอนปลาย ฟ้อ งเร่ย นฟ้เสบร่ห อาสาสตร์ คฟ้ต สาสตร์ เหคโนโลฮ และสิงแวศลัอ ม
(รฬ■ โธ.)
ช้าระเที่ม เลัม ๖,๔ 00 ฃๆห (ม .ต /*1 ม .* /* และ ม.๖/* )

ประมาณการค่าไข้จา่ ยนักเรัยนประจำนักเรัยนข้น ม.๑
ภาคเรัยน?! ® ปีการสืกษา ๒(*๖๔
โรงเรัยนบรมราข้ปนี าถราชรทยาลัย ต.อ่างหน อ.ปากท่อ จ.ราชบุ1
(ข้าระใบวนมอบลัว )
ลำข้บ
รายการ
(11. ค่าอาหารนักเรัยน
๖. ค่าข้กรัตเฟ้อผ้า
๓. ค่าหอท่'ก
๔ ค่าจ้างบุคลากร?!ปฎปตงานในสถานสืกบา
๔. ค่าจ้างคฐชาวต่างประเทศ
๖. ค่าตรวจทุขภาพนักเรัยน
๗. ค่าประลันทุใ!®เหชุ
๘. ค่าปารุงคอมฟ้วเตอรั
รวมเรับ (สองหส์บแปคหันสามรัอยฟ้ขบ้ บาหลัวน)

จำบวบฝ็น (บาท)
๙,๔๐0.๓1๐๐๐.๔,๐๐๐.๔,๔๐๐.®1๐๐๐.®๐๐.๖๔๐.๓1๐๐๐.๖๔,๓๔๐.-

หมายเหทุ
♦ 5* ^นมัธยมสืกษาปี?เ * ท่องเรัยบฟ้เสษรทยาสาสตรั - คลํ)ตสาสตรั (สสวท.-สอวน.)
ข้าระเฟ้มเข้ม ๖,๔ 00 บาท
♦ 2* ค่าข้างบุคลากร?(ปฐบ้^งานใบสถานข้กษา ไข้แค่ ค่าข้างส5ทอฟ้ก ค3อตราข้าง ค่าข้างคนทุแสรักษา
หัน ^มั ค่าพนักงานท่าความสะอาคอาคารสถาน?! ค่าข้างพนักงาบความปลอคภย
♦ 2* รายการข้างข้นเป็นเ?เองประมาณการเฟ้อทราบ โรงเรัยนอาจเปส์ยนแปลงไข้ตามราคาจรังใบรบ
มอบตว

1*1ไเปร*:จำ#**(อน

(เ^า*&#ไ*ษัาจํ)

เ'!

น-?

โรงเรียนบรมราช้นนาถราชวิทยาลัย
ใบสมัครเช้าสืกใ^ตอชั๊ชบัสยมสืกษาจที่ 1 จการสืกษา 2564

ติด*บ่ถ่าย
ขนาก3 x 4 รม.

ประเภทแผนการเรียน (ใส่ห มายเลข 1 ,2 กามลาคบศวามประสูงก ใบ 1—1ที่เสืฅก)
0 เพบการเรียบวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศสวท.-สอวน. (ฟ้องเร์ยบทเศษ)
0 แผนการเรียบ่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ฟ้องเรียบปกติ)
ฟ้อ^ลส่วนตัว
ที่อ(ด.ญ7 ด.จ.)...........................-......................................................................วัน /เตอน/จเกด............
เลขประจำตัวประขาขน □ "□ □ □ □ "□ □ □ □ □ -□ □ -0 เที่อขาสื.................. ส์ญขาสื.
ศาลนา...........................โหรตัพท์บ้าน..........................................โหรตัทุท่มอถอ...................................
ที่อยู่ตานทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่................หมู่ท.ี่ ..........ตรอก/ซอย............................ ถนน........................... ตาบล/แขวง.
อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........โ.............................................รหัสไปรษณิย'.........
ที่อยู่ฟ้จจุบัน 0 ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
โ ] ไช้ที่อยู่บีจจุบ้น
บ้านเลขที่.................หมู่ท.ี่ .......ตรอก/ซอย...............................ถนน...............................ตำบล/แขวง....
อำเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณิย.์ .......
ช้อ^ลการศกษา
โรงเรียบเสืม............................. ...................................... .................. อำ๓อ/เขต.
จังหวัต.
ผลการเรียนเฉลี๋ยสะสมช้นประถมสืกษาปีที่ 4 และจันประถมสืกษาปีที่ 5 ลังนี้
ผลการเรียนเฉลยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียบรู้
................
ผลการเรียนเฉลยสะสมทุกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
................
ผลการเรียนเฉลียสะสมทุกกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ช้อ^ลน ตา -ม ารต า
(บีตา)ที่อ - นา:มสกุล........................................................................................... อาริ!ทุ..........................................................
สถานที่ท่างาน......................................................................................................รายได้ / เสือน........................................ บาท
เลขประจำลัวประชาขบ □ "□ □ □ □ "□ □ □ □ □ “0 0 ~ 0 โทรลัพท่.....................................................
(มารคา)ริเอ - นวมสกุล.........................................................................................ลาริเทุ........ :..................................................
สถานที่ท่างาน...................................................................................................... รายได้ / เสือน....................................บาท
เลขประจำตัวประขาขน □ "□ โ !□ □ "□ □ □ □ □ "□ □ "0 โทรตัทุท่.....................................................
สถานภาทุของบีตา-มารตา □ อยู่ร่วมกน □ แยกกัน อยู่ 0 หย่าร้าง‘ 0 บีดาถงแก่กรรม 0 มารดาถงแก1กรรม
จำนวนทุบัองทั้งหมด (รวมตัวเอง)................คน กำล้ง์สืกษาอยู.่ .................... คน
(ผู้ปกครอง)
ที่อ-นานสกุลผู้ปกครอง ....................................... ........................เกึ๋ยวของเบีน................................................ ..................
อาริเทุ.................................สถานที่ท่างาน.......................................................................รายไค้ / เสือน..................... .บาท
เลขประจำตัวประชาขบ □ "□ □ □ □ "□ □ □ □ □ “□ □ "0 โทรตัพท่....................................
(3 ต่อทฟ้า2)

ข้าพเจ้า(ลง^อนักเรัยน)................................... ............... ..................................................................ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
เป็นผู้มีคุณสมบ้ตครบถ้วนตามประกาศรัชสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างสันนี้เป็นความจรังทุกประการ หากไม่เป็นความจรัง ให้ถือ
ว่าข้าพเจ้าไม่มสิทธิสอบแข่งข้นครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ใบภายหลง ทั้งสิบ

ลงข้อ...................................................นักเรัยน
(...........................................................-)
รับนี.้ .............7....1....™ .,7 ............

องข้อ...................................................ผปกฺดรอง
(.......................................................1 -ว
รันนี.้ .............7..................7.........

ลงข้อ..... .................................................ผู้รับสมัคร

0.................. .................... ......ว
รันนี้. ..... ..7 ..................7 .......

หมายเหคุ ะ
^ ใข้ใบสมัค รใบเลืย ว สมัค รไคทุกประ๓ ท
^ ในกรณีท น่ี กั เรีย นเลอกศมัค รเรีย บห้อ งเรีย นพิเศษวิห ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์
(สสวท.-สอวน.) และไม่ผ า่ นเกณ ฑ ก์ ารคัด เลือ ก นัก เรีย บจะไสัห อ้ งเรีย นใบ
ลำคับ คัด ไป

วัฟเ่

*** 1**—

9* /

*******!

แบบแฟ้งรายฟ้อและฟ้อยูลนักสืยนโศาลา
ระลับฟ้บนั8ยม!เกบาป็รํเ * ประฟ้าปีการ!เกบุา ๒*๒๔
โรฬยนบรมรา?ปีใภ{เราซ่รรพาลัย ฟ้งหวํเแราชบุ่ร
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