
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น ประเภท รับสมัครวันที่ สอบ ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

 
ม.1 

ห้องเรียนพิเศษ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 7 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 14 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563 
ความสามารถพิเศษ 21 – 22 มีนาคม 2563 24 มีนาคม 2563 26 มีนาคม 2563 26 มีนาคม 2563 6 เมษายน 2563 

เงื่อนไขพิเศษ 21 – 25 มีนาคม 2563 28 มีนาคม 2563 1 เมษายน 2563 1 เมษายน 2563 6 เมษายน 2563 
นักเรียนปกติ + คะแนน O-NET 21 – 25 มีนาคม 2563 28 มีนาคม 2563 1 เมษายน 2563 1 เมษายน 2563 6 เมษายน 2563 

ม.4 

ม.3 เดิมท่ีผ่านการคัดเลือก 11 - 13 ธันวาคม 2562 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ 
3 กุมภาพันธ์ 2563 

4 เมษายน 2563 4 เมษายน 2563 7 เมษายน 2563 
สอบคัดเลือกแผน 

29 มีนาคม 2563 
ห้องเรียนพิเศษ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 8 มีนาคม 2563 12 มีนาคม 2563 15 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563 

ความสามารถพิเศษ 21 – 22 มีนาคม 2563 24 มีนาคม 2563 26 มีนาคม 2563 26 มีนาคม 2563 7 เมษายน 2563 
เงื่อนไขพิเศษ 21 – 25 มีนาคม 2563 29 มีนาคม 2563 4 เมษายน 2563 4 เมษายน 2563 7 เมษายน 2563 

นักเรียนปกติ + คะแนน O-NET 
(ม.3เดิม และม.3 จากโรงเรียนอื่น) 

21 – 25 มีนาคม 2563 29 มีนาคม 2563 4 เมษายน 2563 4 เมษายน 2563 7 เมษายน 2563 
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
1..ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมคัรออนไลน์.นักเรียนสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์รายงานจากระบบรับสมคัรออนไลน์  
    ที่เว็บไซต์ www.rr.ac.th.หากนักเรียนไม่ได้น ามา สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร 
2. ทะเบียนบ้านฉบับตัวจริงของนักเรียน และถ่ายเอกสารส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
3. บัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน และถ่ายเอกสารส าเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งรบัรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
4. หลักฐานแสดงผลการเรียนส าหรับสมัครสอบ คือ ปพ.1/ปพ.6 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 
    ที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET (ย่ืนผลการทดสอบ O-NET ภายในวันที ่28-29 มีนาคม พ.ศ. 2563  
    เวลา 09.00 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชบรุี 
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 น้ิว จ านวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
7. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ 
8. ในกรณีที่มีปัญหาใด ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
 

หมายเหต ุ ส าหรับห้องเรียนพเิศษ ต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย 
      ส าหรับนักเรียนความสามารถพิเศษ ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน/เกียรติบัตร หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษ 
 

การจัดแผนการเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 มีดังนี้ 
 ห้องเรียนพิเศษ    ห้องเรียนปกติ 
 
การจัดแผนการเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 มีดังนี้ 
 ห้องเรียนพิเศษ    แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 แผนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์   แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
 แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น   แผนศิลป์-อาชีพ 
 
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่www.rr.ac.th 
โทรศัพท์ 0-322-11400 ต่อ 203 , 0-3222-2535 

http://www.rr.ac.th/


ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ปีการศึกษา 2563 
 

การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ (จ านวน 23 คน) ประเภทของความสามารถพิเศษที่รับสมัครคัดเลือก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 ฟุตซอล (ชาย)  บาสเกตบอล (ชาย-หญิง)  วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง)   เปตอง (ชาย-หญิง) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 ด้านทัศนศิลป์  ด้านดนตรีไทย   ด้านดนตรีสากล   ด้านนาฎศิลป์   ด้านการขับร้อง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ท่องอาขยานท านองเสนาะ 
 

การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ (จ านวน 20 คน) ประเภทของความสามารถพิเศษที่รับสมัครคัดเลือก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

 ฟุตซอล (ชาย)  บาสเกตบอล (ชาย-หญิง)  วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง)   เปตอง (ชาย-หญิง) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 ด้านทัศนศิลป์  ด้านดนตรีไทย   ด้านดนตรีสากล   ด้านนาฎศิลป์   ด้านการขับร้อง 
 

ตารางสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) วันที่ 7 มีนาคม 2563 
เวลา วิชา เวลา (นาที) คะแนน หมายเหตุ 

08.00 นักเรียนเข้าแถวรับฟังค าชี้แจงการสอบหน้าเสาธง 
09.00น.-10.00น. คณิตศาสตร ์ 60 50  

พัก (10 นาที) 
10.10น.-11.10น. คอมพิวเตอร์ 60 50  

พัก (50 นาที) 
12.00น.-13.00น. วิทยาศาสตร์ 60 50  

พัก (10 นาที) 
13.10น.-14.00น. ภาษาอังกฤษ 50 50  

 

ตารางสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) วันที่ 28 มีนาคม 2563 
เวลา วิชา เวลา (นาที) คะแนน หมายเหตุ 

08.00 นักเรียนเข้าแถวรับฟังค าชี้แจงการสอบหน้าเสาธง 
09.00น.-09.40น. คณิตศาสตร์ 40 40  
09.40น.-10.20น. สังคมศึกษา 40 40  
10.20น.-11.00น. ภาษาอังกฤษ 40 40  

พัก (60 นาที) 
12.00น.-12.40น. วิทยาศาสตร์ 40 40  

12.40น.-13.40น. ภาษาไทย 60 40 
ปรนัย 40 

อัตนัย(ผ/มผ) 

ตารางสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรยีนพิเศษ) วันที่ 8 มีนาคม 2563 
เวลา วิชา เวลา (นาที) คะแนน หมายเหตุ 

08.00 นักเรียนเข้าแถวรับฟังค าชี้แจงการสอบหน้าเสาธง 
09.00น.-10.30น. คณิตศาสตร ์ 90 50  

พัก (10 นาที) 
10.40น.-11.40น. วิทยาศาสตร์ 60 50  

พัก (70 นาที) 
13.00น.-14.00น. ภาษาอังกฤษ 60 50  

 
 
 
 
 
 

ตารางสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรยีนปกติ) วันที่ 29 มีนาคม 2563 
เวลา วิชา เวลา (นาที) คะแนน หมายเหตุ 

08.00 นักเรียนเข้าแถวรับฟังค าชี้แจงการสอบหน้าเสาธง 
09.00น.-10.00น. คณิตศาสตร ์ 60 40  
10.00น.-10.40น. สังคมศึกษา 40 40  
10.40น.-11.40น. วิทยาศาสตร์ 60 40  

พัก (60 นาที) 
12.40น.-13.20น. ภาษาอังกฤษ 40 40  

13.20น.-14.10น. ภาษาไทย 50 40 
ปรนัย 40 

อัตนัย(ผ/มผ) 



 


