
 
ระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีกาศึกษา 2564 

โรงเรียนรัตนาธิเศร์ 
เพื่อให้การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สังกัดสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับสมัครนักเรียน  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จึงประกาศรับสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖4 โดยมีข้อตกลงและรายละเอียดไว้ดังนี้ 

๑. การรับนักเรียน 
       ๑.๑ รับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมโดย

การพิจารณาจากคณะกรรมการ โดยการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกท่ีเป็นธรรมคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
เฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑         
ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐)   

       ๑.๒ รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียน โดยกำหนดการพิจารณาจากคะแนนสอบท่ีใช้
ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 100  

2.  จำนวนการรับนักเรียน 

   ในปีการศึกษา ๒๕๖4  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้เปิดแผนการเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จำนวน 6 แผนการเรียน  ดังนี้ 

 ๑. แผนการเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๑ ห้องเรียน 
 ๒. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ๒ ห้องเรียน 
 ๓. แผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  2 ห้องเรียน 
 4. แผนการเรียนพื้นฐานวิศวกรรม ๑ ห้องเรียน 
 5. แผนการเรียนพื้นฐานสถาปัตยกรรม ครีเอทโฟโต้ ๑ ห้องเรียน 
 6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพื่ออาชีพ ๑ ห้องเรียน 

3.   คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 

                  คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ปีการศึกษา  ๒๕63 หรือเทียบเท่า  
         (๒) มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 



         (๓) มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
         (๔) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
         (๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
                  คุณสมบัติผู้สมัครความสามารถพิเศษ 

        ใช้วิธีการสอบภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นๆ ดังนี ้
(๑) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีมีผลงานเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   

ระดับภาค  และระดับประเทศขึ้นไป  โดยแสดงหลักฐาน อาทิ  เกียรติบัตรและแฟ้มสะสมผลงาน 
(๒) ผู้สมัครท่ีมีความสามารถนอกเหนือจากท่ีกำหนดประเภทต่าง ๆ แล้ว พิจารณาเฉพาะท่ีมี 

ผลงานเคยได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศขึ้นไป  และอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการคัดเลือกนักเรียน 
ประเภทความสามารถพิเศษของโรงเรียน 

             หลักฐานการสมัคร 

(๑) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
(๒) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 
(๓) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง หรือ 

หลักฐานท่ีแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕63 หรือเทียบเท่าพร้อมสำเนา        
๑ ฉบับ 

(๔) รูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๑.5 นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
ทั้งนี้  ผู้สมัครทุกคนต้องนำหลักฐานมายื่นสมัครได้ด้วยตนเองโดยแต่งกายชุดนักเรียน  

 ๔. การคัดเลือกใช้การประเมินและทดสอบปฏบิติั  ดังนี้ 
4.1 ประเภทสอบคัดเลือก โดยใช้คะแนนสอบจากข้อสอบ 

  4.2 ประเภทความสามารภพิเศษ โดยวิธีการ 
  (๑) การสอบภาคปฏิบัติ 
    (๒) สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่น ๆ  

                           โดยรับนักเรียนท่ัวไปท่ีมีความสามารถพิเศษ ดังนี้ 
๑.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีมีผลงานเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา  ระดับภาคและระดับประเทศขึ้นไป  โดยแสดงหลักฐาน อาทิ  เกียรติบัตรและแฟ้มสะสม
ผลงาน 

๒.  ผู้สมัครท่ีมีความสามารถนอกเหนือจากท่ีกำหนดประเภทต่าง ๆ แล้วพิจารณา
เฉพาะท่ีมีผลงานเคยได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศขึ้นไป  และอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการคัดเลือก
นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษของโรงเรียน 

 

 



การคัดเลือกใช้การประเมินและทดสอบการปฏิบติั  ดังนี้ 

                1. ประเภทกีฬา  ชนิดกีฬาไทย เช่น  มวยไทย  กีฬาสากล  บาสเกตบอล  ฟุตบอล  กรีฑา 
ฯลฯ ต้องได้รับรางวัลในการแข่งขันอยู่ในระดับจังหวัด  เขตพื้นท่ีการศึกษา (นำหลักฐานประกอบการ
พิจารณา) 

      สถานที่ทดสอบ  สนามกีฬาโรงเรียน สอบปฏิบัติทักษะพื้นฐาน 

      2. ประเภทดนตรีไทย นักเรียนสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ดังนี้  ซอทุกประเภท จระเข้ 
ระนาด  (เอก,ทุ้ม) ฆ้องวง (เล็ก,ใหญ่) กลองทุกประเภทและเครื่องดนตรีมอญทุกชนิด  

       เพลงที่ใช้บังคับ 
(๑) เพลงท่ีเตรียมมาเอง  ๑  เพลง 

           (๒) เพลงท่ีโรงเรียนกำหนด  ๑  เพลง 
       สถานที่ทดสอบ   ใต้ถุนอาคาร                   

      3. ประเภทดนตรีสากล  แบ่งเป็น  ๒  ประเภท 

3.๑ ประเภทปฏิบัติเคร่ืองดนตรี นักเรียนสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี อาทิ เครื่อง
เป่า  เช่น ทรัมเป็ท ทรัมโบน เฟรนท์ฮอร์น แซกโซโฟน คลาริเนต และเครื่องสาย ฯลฯ   
           เพลงที่ใช้บังคับ   

(๑) เพลงท่ีเตรียมมาเอง ๑ เพลง   
(๒) เพลงตามโน้ตท่ีโรงเรียนกำหนดให้  ๑  เพลง 

สถานที่ทดสอบ  ใต้อาคารเรียน 

3.2. ประเภทขับร้อง  สอบปฏิบัติขับร้องให้นักเรียนเตรียมเพลงมาร้อง ๑ เพลง 
โดยให้นักเรียนเตรียมดนตรี ประกอบการขับร้องมาเอง 
     สถานที่ทดสอบ  ใต้อาคารเรียน 

  4. ประเภททัศนศิลป์ วาดภาพหุ่นนิ่งด้วยสีชอล์ก, สีเทียน ตามแบบท่ีกำหนด 

(นำอุปกรณ์มาเอง) 

      สถานที่ทดสอบ   ห้องศิลปะ  อาคารศีลาภิรม ช้ัน ๒ 
    5. ประเภทนาฏศิลป์  นักเรียนสามารถปฏิบัติท่ารำมาตรฐาน ๕ เพลง และระบำเบ็ดเตล็ด  

๑ เพลง 
    สถานที่ทดสอบ ใต้อาคารเรียน 

6. ประเภทความสามารถด้านวิชาการ มีผลการเรียนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 3.50 ประเมินผลงาน 

ในแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และกาสอบสัมภาษณ์ 

    สถานที่สอบ  ห้องเรียน 211  



7. ประเภทกิจกรรมลูกเสือ ประเมินผลการสอบปฏิบัติ เงื่อนเชือก การใช้เข็มทิศ  

ระเบียบแถวและการสวนสนาม และการสอบสัมภาษณ์ (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดลูกเสือ - เนตรนารี) 

    สถานที่สอบ สนามกีฬาโรงเรียน 

๕. กำหนดการรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/ประกาศผล 

๕.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม 

    รับสมัคร วันท่ี  25 - 29 มกราคม 2564 
เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องแนะแนว 

    ประกาศผล วันท่ี  22 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

      รายงานตัว วันท่ี  22 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

      มอบตัว วันท่ี  9 พฤษภาคม ๒๕๖4 
    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารศีลาภิรม 

๕.๒ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นๆ และโรงเรียนเดิม 
   รับสมัคร วันท่ี  24  เมษายน  –  ๒8  เมษายน  ๒๕๖4 
     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
     สมัครออนไลน์ทาง www.rt.ac.th 
   สอบคัดเลือก วันท่ี 2 พฤษภาคม ๒๕๖4 
     เวลา ๐๙.๐๐ น.  ตามห้องสอบท่ีโรงเรียนกำหนด 
   ประกาศผลและรายงานตัว 
     วันท่ี  6 พฤษภาคม ๒๕๖4 
     เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
   มอบตัว วันท่ี  9 พฤษภาคม ๒๕๖4 
     เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารศีลาภิรม 

๕.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
     รับสมัคร วันท่ี  24  เมษายน  –  ๒7  เมษายน  ๒๕๖4 
     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
     สมัครออนไลน์ทาง www.rt.ac.th 
      



สอบคัดเลือก วันท่ี ๒9 เมษายน ๒๕๖4 
    เวลา ๐๙.๐๐ น.  ตามห้องสอบท่ีโรงเรียนกำหนด 

ประกาศผลและรายงานตัว 
    วันท่ี 30 เมษายน ๒๕๖4 

เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
  มอบตัว  วันท่ี  9 พฤษภาคม ๒๕๖4 
    เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารศีลาภิรม 

6. การสอบคัดเลือก 
        ๖.๑  ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์  ๕  รายวิชา ได้แก่ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  สอบวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๖4       
เวลา ๐๙.๐๐ น.  โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1) นักเรียนท่ีมาหลังการสอบเริ่มต้นเกิน ๓๐ นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
2) นักเรียนท่ีไม่มีบัตรประจำตัวผู้สมัคร ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
3) การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมท่ีสุภาพเรียบร้อย 
4) การสอบและรายงานตัวทุกครั้ง ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบท่ีโรงเรียน       

รัตนาธิเบศร์ออกให้มาแสดงด้วยทุกครั้ง 

ตารางสอบแผนการเรียน 1. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   
2. แผนการเรียนพื้นฐานวิศวกรรม  

    3. แผนการเรียนพื้นฐานสถาปัตยกรรม ครีเอทโฟโต้  
    4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพื่ออาชีพ  

เวลาสอบ วิชา คะแนน ระยะเวลา 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. สังคมศึกษา 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 

๓๐ 
๓๐ 
๔๐ 

๙๐ นาที 

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ภาษาอังกฤษ ๔๐ ๖๐ นาที 
รวม 140 150 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางสอบแผนการเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
 

เวลาสอบ วิชา คะแนน ระยะเวลา 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. สังคมศึกษา 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

๓๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๔๐ 

90 นาที 

๑๐.3๐-๑๒.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๙๐ นาที 
รวม 140 180 นาท ี

 
               เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากคะแนนสอบร้อยละ 10๐ ท้ังนี้นักเรียนท่ีได้รับสิทธิ์ในการเข้า
เรียน  โรงเรียนจะเรียงตามลำดับคะแนนรวมในทุกรายวิชาจากมากไปหาน้อยจนครบตามจำนวนท่ีโรงเรียน
ประกาศรับ 

อนึ่งนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ทุกประเภทจะต้องมอบตัวใน
วันท่ี 9 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุมอาคารศีลาภิรม หากไม่มามอบตัวตาม
กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

 
 


