
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดราชาธิวาส 
เรื่อง การรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เรียนรวม(ใหม่)  

เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
……………………………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนวัดราชาธิวาส เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรวม 
(Inclusive School) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เข้าศึกษาและใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติในระบบ
โรงเรียน ทั้งนี้ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน    
วัดราชาธิวาส จึงเห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีในการรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เข้าเรียนรวมในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ดังนี้ 
 ๑. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๗  คน 
 ๒. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๓  คน 
         รวม     ๑๐ คน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนวัดราชาธิวาส ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนจึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ เข้าเรียนรวมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัติของผู้ที่สมัคร 
 ๑.๑ ผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นระถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า 
 ๑.๒ ผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า 
 ๑.๓  อายุไม่เกิน ๑๓ ปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 ๑.๔ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา หรือบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือออทิสติก ระดับ
เรียนได้ สามารถสื่อสาร และช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันได้  
 ๑.๕ เป็นโสด 
 

๒. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร 
 ๒.๑ ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส   
 ๒.๒ ใบรับรองการศึกษา , ส าเนาสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน , ปพ.๑ ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ 
ชุด และรับรองส าเนาถูกต้อง  

๒.๓ ทะเบียนบ้านนักเรียนฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา ๑ ชุด และรับรองส าเนาถูกต้อง 
๒.๔ ใบรับรองความประพฤติ (รับรองจากโรงเรียนที่สังกัด) จ านวน ๑ ชุด 

 ๒.๕ รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือนและถ่ายไว้ในคราว 
เดียวกัน) 
 
 



- ๒ - 
 

 ๒.๖ บัตรประจ าตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ หรือใบรับรอง
แพทย์ (ปีที่จะเข้ารับการศึกษา)  

๒.๗ เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุลของนักเรียน ฯลฯ 
 

๓. วิธีการสมัคร 
๓.๑ เข้าลิงก์รับสมัครเรียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.rajadhivas.ac.th 
๓.๒ เลือกประเภทการรับสมัคร: นักเรียนพิเศษเรียนรวม 
๓.๓ กรอกเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิกปุ่ม กรอกใบสมัครใหม่  
๓.๔ กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนวัดราชาธิวาสก าหนดให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความ

เป็นจริง พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (กรณีที่ช่องใดนักเรียนไม่ทราบข้อมูลหรือไม่สามารถกรอก
ข้อมูลได้ให้ใส่เครื่องหมาย “-”) 

๓.๕ ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึก และกดปุ่มยืนยันการสมัคร 

*** กรณีที่นักเรียนไม่สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ณ 
โรงเรียนวัดราชาธิวาส ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
 

๔. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
 ๔.๑ วันรับสมัคร: วันที่ ๙-๑๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา o๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ด้วยตนเองที่ห้อง
การศึกษาพิเศษ (๒๒๖) ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 ๔.๒ ประกาศรายช่ือที่มีสิทธิสอบคัดเลือก : วันที่ ๑๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส และ
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.rajadhivas.ac.th หรือประกาศผลบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน       
 ๔.๓ รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ : วันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่
โรงเรียนวัดราชาธิวาส และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.rajadhivas.ac.th 
 ๔.๔ รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ : วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่
โรงเรียนวัดราชาธิวาส และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.rajadhivas.ac.th 
 ๔.๕ มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ : วันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. ที่
โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
 ๔.๖ มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ : วันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. ที่
โรงเรียนวัดราชาธิวาส 

 
หมายเหตุ: การคัดแยกกลุ่มการเรียนจะกระท าหลังจากการสอบแยกแผนการเรียนเสร็จสิ้น            

การสัมภาษณ์ผู้ปกครองและตรวจสอบคุณสมบัติมีผลต่อการพิจารณาการเข้าศึกษา 
 

*** ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน*** 

  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  

 
 
 

( นายนฤเทพ  ใจสุทธิ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส 
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