
 
 

ระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีกาศึกษา 2564 
โรงเรียนรัตนาธิเศร์ 

เพื่อให้การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประจำปีการศึกษา 2564  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จึงประกาศรับสมคัร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖4  โดยมีข้อตกลงและรายละเอียดไว้ดังนี้ 

๑. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
(๑) ตำบลสวนใหญ่   
(๒) ตำบลตลาดขวัญ   
(๓) ตำบลบางเขน    
(๔) ตำบลบางไผ่  
(๕) ตำบลบางกร่าง  
(๖) ตำบลบางกระสอ  
(๗) ตำบลบางศรีเมือง 

 ๒. จำนวนการรับนักเรียน 
      โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เปิดรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖4            
จำนวน  ๙  ห้องเรียน จำนวน  ๓๖๐  คน 

      ๒.๑ จำนวนนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนจำนวน  ๓๖๐ คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ๒.๑.๑ นักเรียนเขตพื้นที่บริการ     จำนวน  ๑๔๔   คน  แบ่งเป็น 
            (๑) สอบคัดเลือก         จำนวน  ๑๔๔    คน 

๒.๑.๒ นักเรียนทั่วไป      จำนวน  ๒๑๖  คน  แบ่งเป็น 
            (๑)  สอบคัดเลือก   จำนวน   ๑๔๔    คน 

          (๒)  สอบความสามารถพิเศษ      จำนวน    ๓๖     คน     

  ๒.๒ จำนวนนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษในการรับเข้าเรียนจำนวน   ๓๖    คน 
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๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    คุณสมบัติของนักเรียนเขตพื้นที่บริการ 

      (๑) สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖           
ปีการศึกษา ๒๕๖3  จากโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี      
ตามข้อ ๑ 

(๒) นักเรียนต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนก่อนถึง 
วันรับสมัคร 

 (๓) ต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา  ยาย ท่ีเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน 
  (๔) เป็นโสด 
  (๕) มีสัญชาติไทย  
                     (๖) มีเลขประจำตัวประชาชน 
  (๗) ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

    คุณสมบัติของนักเรียนทั่วไป 
(๑) สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖           
ปีการศึกษา ๒๕๖3 
  (๒) เป็นโสด 
  (๓) มีสัญชาติไทย  

(๔) มีเลขประจำตัวประชาชน 
  (๕) ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

๔. หลักฐานการสมัคร 
 (๑) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
 (๒) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 
 (๓) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ

เทียบเท่า หรือใบรับรอง หรือหลักฐานท่ีแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
หรือเทียบเท่า  พร้อมสำเนา 

(๔) รูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๑.5 นิ้ว  จำนวน  ๒ รูป  
๕. รับใบสมัครได้   วันท่ี 20 กุมพาพันธ์ – ๒8 เมษายน ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   

 ณ  ห้องประชาสัมพันธ์  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
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๖. รายละเอียดการรับนักเรียน  
    ๖.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับนักเรียนเฉพาะเขตพื้นท่ีบริการ  ซ่ึงนักเรียนต้องมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบา้นที่อยูใ่นเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  โดยวิธีการสอบคัดเลือก  
     ๖.๒ นักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)  
โดยวิธีการสอบคัดเลือก  
  ๖.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  โดยวิธีการ 

 (๑) การสอบภาคปฏิบัติ 
   (๒) สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่น ๆ  

                          โดยรับนักเรียนท่ัวไปท่ีมีความสามารถพิเศษ ดังนี้ 
๑.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีมีผลงานเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา  ระดับภาค  และระดับประเทศขึ้นไป  โดยแสดงหลักฐาน อาทิ  เกียรติบัตรและแฟ้มสะสมผลงาน 
๒.  ผู้สมัครท่ีมีความสามารถนอกเหนือจากท่ีกำหนดประเภทต่าง ๆ แล้วพิจารณา

เฉพาะท่ีมีผลงานเคยได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศขึ้นไป  และอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการคัดเลือก
นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษของโรงเรียน 

      การคัดเลือกใช้การประเมินและทดสอบการปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ประเภทกีฬา  ชนิดกีฬาไทย เช่น  มวยไทย  กีฬาสากล  บาสเกตบอล  ฟุตบอล  
ฟุตซอล  กรีฑา 

  สถานที่ทดสอบ  สนามกีฬาโรงเรียน สอบปฏิบัติทักษะพื้นฐาน 

2. ประเภทดนตรีไทย นักเรียนสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ดังนี้  ซอทุก
ประเภท  จระเข้  ระนาด (เอก,ทุ้ม)  ฆ้องวง (เล็ก,ใหญ่)  กลองทุกประเภท  และเครื่องดนตรีมอญทุกชนิด  

เพลงที่ใช้บังคับ 
๑) เพลงท่ีเตรียมมาเอง  ๑  เพลง 
๒) เพลงท่ีโรงเรียนกำหนด  ๑  เพลง 

สถานที่ทดสอบ  ใต้ถุนอาคาร 

3. ประเภทดนตรีสากล  โดยแบ่งเป็น  ๒  ประเภท 
๑) ประเภทปฏิบัติเคร่ืองดนตรี นักเรียนสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี อาทิ  

เครื่องเป่า  เช่น  ทรัมเป็ท ทรัมโบน เฟรนท์ฮอร์น  แซกโซโฟน  คลาริเนต  และเครื่องสาย ฯลฯ   
เพลงที่ใช้บังคับ   
    (๑) เพลงท่ีเตรียมมาเอง ๑ เพลง   
    (๒) เพลงตามโน้ตท่ีโรงเรียนกำหนดให้  ๑  เพลง 

2) ประเภทขับร้อง   สอบปฏิบัติขับร้องให้นักเรียนเตรียมเพลง ๑ เพลง  
โดยให้นักเรียนเตรียมดนตรี ประกอบการขับร้อง 

สถานที่ทดสอบ     ใต้อาคารเรียน 
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4. ประเภททัศนศิลป์   วาดภาพหุ่นนิ่งด้วยสีชอล์ก, สีเทียน ตามแบบท่ีกำหนด            
(นำอุปกรณ์มาเอง) 

   สถานที่ทดสอบ   ห้องศิลปะ  อาคารศีลาภิรม ช้ัน ๒ 

5. ประเภทนาฏศิลป์ นักเรียนสามารถปฏิบัติเพลงรำวงมาตรฐาน ๓ เพลง                
และเพลงท่ีนักเรียนเลือกเอง  ๑  เพลง 

สถานที่ทดสอบ     ใต้อาคารเรียน 

6. ประเภทความสามารถด้านวิชาการ มีผลการเรียนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 3.50 

ประเมินผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และกาสอบสัมภาษณ์ 

สถานที่สอบ   ห้องเรียน 211  

7. ประเภทกิจกรรมลูกเสือ ประเมินผลการสอบปฏิบัติ เงื่อนเชือก การใช้เข็มทิศ  

ระเบียบแถวและการสวนสนาม และการสอบสัมภาษณ์ (แต่งกายด้วยชุดลูกเสือ - เนตรนารี) 

สถานที่สอบ สนามกีฬาโรงเรียน  

   ๖.๔ นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 
       (๑) นักเรียนท่ีได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย 
         (๒) นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
         (๓) นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือเป็นผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการ

สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
         (๔) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือ

โรงเรียนเครือข่าย 
         (๕) นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

   ๗. วันและเวลาการรับนักเรียน 

         ๗.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
        (๑) สอบคัดเลือกที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบ  
   รับสมัคร วันท่ี  24  เมษายน  –  ๒8  เมษายน  ๒๕๖4 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
สมัครออนไลน์ทาง www.rt.ac.th 

   สอบคัดเลือก วันท่ี 1 พฤษภาคม ๒๕๖4 
     เวลา ๐๙.๐๐ น.  ตามห้องสอบท่ีโรงเรียนกำหนด 
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ประกาศผลและรายงานตัว 
     วันท่ี  5 พฤษภาคม ๒๕๖4 

เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
   มอบตัว  วันท่ี  8 พฤษภาคม ๒๕๖4 
     เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารศีลาภิรม 

  ๗.๒ นักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) 
 ที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบ  
   รับสมัคร วันท่ี  24  เมษายน  –  ๒8  เมษายน  ๒๕๖4 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
สมัครออนไลน์ทาง www.rt.ac.th 

   สอบคัดเลือก วันท่ี 1 พฤษภาคม ๒๕๖4 
     เวลา ๐๙.๐๐ น.  ตามห้องสอบท่ีโรงเรียนกำหนด 

ประกาศผลและรายงานตัว 
     วันท่ี  5 พฤษภาคม ๒๕๖4 

เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
   มอบตัว  วันท่ี  8 พฤษภาคม ๒๕๖4 
     เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารศีลาภิรม 

  ๗.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   รับสมัคร วันท่ี  24  เมษายน  –  ๒7  เมษายน  ๒๕๖4 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
สมัครออนไลน์ทาง www.rt.ac.th 

   สอบคัดเลือก วันท่ี 29  เมษายน  ๒๕๖4 
     เวลา ๐๙.๐๐ น.  ตามห้องสอบท่ีโรงเรียนกำหนด 

ประกาศผลและรายงานตัว 
     วันท่ี  30  เมษายน  ๒๕๖4 

เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
   มอบตัว  วันท่ี  8 พฤษภาคม ๒๕๖4 
     เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารศีลาภิรม 
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   ๘. การคัดเลือก 
         ๘.๑ ประเภทสอบคัดเลือก 
       ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี    
๕ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา  

๘.๒ ตารางสอบสอบคัดเลือก 

สอบวันที่  1 พฤษภาคม ๒๕๖4 เร่ิมสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.    
เวลาสอบ วิชา คะแนน ระยะเวลา 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

๕๐ 
๕๐ 

๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 

พัก 10 นาที 
๑๐.4๐-๑๒.๓๐ น. วิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

๕๐ 
๕๐ 
๕๐ 

๑ ช่ัวโมง ๕๐ นาที 

รวม 250 3 ช่ัวโมง 20 นาที 

       ๘.๒.๑  ไม่อนุญาตให้นักเรียนท่ีมาสายเข้าห้องสอบมาหลังเริ่มการสอบเกิน  ๓๐ นาที  
         ๘.๒.๒  นักเรียนท่ีไม่มีบัตรประจำตัวผู้สมัคร ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

        ๘.๒.๓  การแต่งกายใช้เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม     
                 ๘.๒.๔  การสอบและรายงานตัวทุกครั้งให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวที่โรงเรียน     

รัตนาธิเบศร์ออกให้มาแสดงด้วยทุกครั้ง 
เกณฑ์การตัดสิน     พิจารณาจากคะแนนสอบร้อยละ 10๐ นักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียนโรงเรียนจะ
เรียงตามลำดับคะแนนรวม ๕ รายวิชา จากมากไปหาน้อยจนครบตามจำนวนตามท่ีโรงเรียนประกาศรับ   

อนึ่งนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ทุกประเภท จะต้องมอบตัว
ในวันท่ี  8 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุมอาคารศีลาภิรม หากไม่มามอบตัว 
ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 

   

 


