
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ปกีารศึกษา 2565 
 

ระดับชั้น ประเภท รับสมัครวันที่ สอบ ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

 
ม.1 

ห้องเรียนพิเศษ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 6 มีนาคม 2565 
ภายในวันที่ 

9 มีนาคม 2565 
12 มีนาคม 2565 12 มีนาคม 2565 

ความสามารถพิเศษ 9 – 10 มีนาคม 2565 22 มีนาคม 2565 23 มีนาคม 2565 23 มีนาคม 2565 2 เมษายน 2565 
เงื่อนไขพิเศษ 9 – 13 มีนาคม 2565 26 มีนาคม 2565 30 มีนาคม 2565 30 มีนาคม 2565 2 เมษายน 2565 
นักเรียนปกติ 9 – 13 มีนาคม 2565 26 มีนาคม 2565 30 มีนาคม 2565 30 มีนาคม 2565 2 เมษายน 2565 

ม.4 

ม.3 เดิมที่ผ่านการคัดเลือก 14 - 18 กุมภาพันธ ์2565 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ 
24 กุมภาพันธ์ 2565 

31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565 3 เมษายน 2565 
สอบคัดเลือกแผน 
27 มีนาคม 2565 

ห้องเรียนพิเศษ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 7 มีนาคม 2565 
ภายในวันที่ 

9 มีนาคม 2565 
12 มีนาคม 2565 12 มีนาคม 2565 

ความสามารถพิเศษ 9 – 10 มีนาคม 2565 23 มีนาคม 2565 24 มีนาคม 2565 24 มีนาคม 2565 3 เมษายน 2565 
เงื่อนไขพิเศษ 9 – 13 มีนาคม 2565 27 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565 3 เมษายน 2565 
นักเรียนปกติ 

(ม.3เดิม และม.3 จากโรงเรียนอื่น) 
9 – 13 มีนาคม 2565 27 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565 3 เมษายน 2565 

 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับตัวจริงของนักเรียน พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
4. ปพ.1/ปพ.6 หรือหลักฐานอ่ืนที่เทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดมิที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
    ปีการศึกษา 2564 
5. รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 น้ิว จ านวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไมเ่กิน 6 เดือน) 
6. ในกรณีที่มีปัญหาใด ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการรับนกัเรียนของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ส าหรับห้องเรียนพิเศษ   (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1) ต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนวิชาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตรด์้วย 

(เฉพาะห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ม.1) ต้องมีหนังสอืรับรองผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วย 
(เฉพาะห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4) ต้องมีหนงัสือรับรองผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตรด์้วย 

   ส าหรับนักเรียนความสามารถพิเศษ  ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน/เกียรติบตัร หรือเอกสารที่เกีย่วข้องกับความสามารถพิเศษ 
 

การจัดแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีดังนี้ 
 ห้องเรียนพิเศษ    ห้องเรียนปกติ 
 

การจัดแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีดังนี้ 
 ห้องเรียนพิเศษ    
 แผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์
 แผนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร ์  
 แผนศิลป์ - ภาษา   
 แผนศิลป์ - อาชีพ 
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ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ปีการศึกษา 2565 
 

การรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทความสามารถพิเศษ (จ านวน 42 คน) ประเภทของความสามารถพิเศษที่รับสมัครคัดเลือก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

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

 ด้านทัศนศิลป์  ด้านดนตรีไทย   ด้านดนตรีสากล    ด้านนาฎศิลป ์   ด้านการขบัร้อง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ท่องอาขยานท านองเสนาะ  แต่งค าประพันธ ์  คัดลายมือสื่อภาษาไทย   สุนทรพจน ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ  บรรยายธรรม 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
    การพูดสุนทรพจนภ์าษาอังกฤษ (Prepare Speech)  Crossword 
 

การรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทความสามารถพิเศษ (จ านวน 19 คน) ประเภทของความสามารถพิเศษที่รับสมัครคัดเลือก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

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

 ด้านทัศนศิลป์  ด้านดนตรีไทย   ด้านดนตรีสากล    ด้านนาฎศิลป ์   ด้านการขบัร้อง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ท่องอาขยานท านองเสนาะ  แต่งค าประพันธ ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ  บรรยายธรรม 
 

ตารางสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่1 (ห้องเรียนพิเศษ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี) วันที่ 6 มีนาคม 2565 
เวลา วิชา จ านวนข้อสอบ คะแนน หมายเหตุ 

08.00น. นักเรียนเข้าแถวรับฟังค าชี้แจงการสอบหน้าเสาธง 

08.30-12.00น. 

วิทยาศาสตร์ 50 25  
คณิตศาสตร์ 25 25  
คอมพิวเตอร์ 25 25  
ภาษาอังกฤษ 40 25  

 

ตารางสอบนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) วันที่ 6 มีนาคม 2565 
เวลา วิชา จ านวนข้อสอบ คะแนน หมายเหตุ 

08.00น. นักเรียนเข้าแถวรับฟังค าชี้แจงการสอบหน้าเสาธง 

08.30-12.00น. 

วิทยาศาสตร์ 40 20  
คณิตศาสตร์ 20 20  

ภาษาไทย 31 20 ปรนัย 30 ข้อ 
อัตนัย   1 ข้อ 

ภาษาอังกฤษ 30 40  
 

ตารางสอบนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 1 (ห้องเรียนปกติ) วันที่ 26 มีนาคม 2565 
เวลา วิชา จ านวนข้อสอบ คะแนน หมายเหตุ 

08.00น. นักเรียนเข้าแถวรับฟังค าชี้แจงการสอบหน้าเสาธง 

08.30น.-11.50น. 

คณิตศาสตร์ 20 20  
สังคมศึกษา 40 20  
ภาษาอังกฤษ 40 20  
วิทยาศาสตร์ 40 20  

ภาษาไทย 26 20 
ปรนัย 25 ข้อ 
อัตนัย   1 ข้อ 

 
ตารางสอบนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์) วันที่ 7 มนีาคม 2565 

เวลา วิชา จ านวนข้อสอบ คะแนน หมายเหตุ 
08.00น. นักเรียนเข้าแถวรับฟังค าชี้แจงการสอบหน้าเสาธง 

08.30-11.30น. 
วิทยาศาสตร์ 50 50  
คณิตศาสตร์ 25 50  
ภาษาอังกฤษ 40 50  

 

ตารางสอบนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 4 (ห้องเรียนปกติ) วันที่ 27 มีนาคม 2565 
เวลา วิชา จ านวนข้อสอบ คะแนน หมายเหตุ 

08.00น. นักเรียนเข้าแถวรับฟังค าชี้แจงการสอบหน้าเสาธง 

08.30น.-11.50น. 

คณิตศาสตร์ 20 20  
สังคมศึกษา 40 20  
ภาษาอังกฤษ 40 20  
วิทยาศาสตร์ 40 20  

ภาษาไทย 26 20 
ปรนัย 25 ข้อ 
อัตนัย   1 ข้อ 
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