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ประกาศโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
……………………………………………………… 

 ด้วย โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จะรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ จ านวน ๒๐๐ คน แบ่งเป็นประเภทการรับดังนี้ 

 ๑. ประเภทนักเรียนทั่วไป                   จ านวน   ๑๘๐  คน 
     ๑.๑ ประเภท นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  จ านวน   ๑๐๘  คน ได้แก่ 
           ๑.๑.๑ ประเภทนักเรียนปกติ       จ านวน     ๘๘  คน 
           ๑.๑.๒ ประเภทนักเรียนโควตาเรียนดี      จ านวน     ๒๐  คน 

      ๑.๒ ประเภท นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ  จ านวน    ๗๒  คน ได้แก่ 
           ๑.๒.๑ ประเภทนักเรียนปกติ       จ านวน     60  คน 
           ๑.๒.๒ ประเภทนักเรียนโควตาเรียนดี      จ านวน     12  คน 

 ๒. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (กีฬา ดนตรี ศิลปะ และอ่ืน ๆ)   จ านวน     ๒๐  คน 

๑. คุณสมบัติของผู้ที่สมัคร 
    ๑.๑ ประเภทนักเรียนทั่วไป 
 ๑.๑.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   
       1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า  
       2) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนวัดราชาธิวาส ได้แก่ แขวงดุสิต 
แขวงถนนนครไชยศรี  แขวงวชิรพยาบาล แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค แขวงบางซื่อ               
แขวงบางขุนพรหม  อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และต้องอาศัยอยู่จริงกับ บิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้าน
หรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
 กรณีที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
๒๕๔๕ ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของนักเรียน นักเรียนอาศัยและเรียนอยู่จริง
ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้เจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
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               *๓) นักเรียนประเภทโควตาเรียนดี หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป 
       ๔) ไม่จ ากัดอายุ 
       ๕) มีสถานภาพโสด 

 ๑.๑.๒ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ   
       1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า 
       ๒) นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการ
ของโรงเรียนวัดราชาธิวาส 
     *๓) นักเรียนประเภทโควตาเรียนดี หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป 
       ๔) ไม่จ ากัดอายุ 
       ๕) มีสถานภาพโสด 

    ๑.๒ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (กีฬา ดนตรี ศิลปะ และอ่ืน ๆ) 
                 1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า 
       ๒) ต้องเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ศิลปะ 
และอ่ืน ๆ 
       ๓) ไม่จ ากัดอายุ 
       ๔) มีสถานภาพโสด  

๒. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร 

 ๒.๑ ใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดราชาธิวาส  
 ๒.๒ หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ชุด และรับรอง
ส 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) 
 ๒.๖ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุลของนักเรียน ฯลฯ 
 ๒.๗ เอกสารรับรองว่านักเรียนอาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการตามแบบฟอร์มของ
โรงเรียน 

*๒.๘ ส าเนาเกียรติบัตรแสดงผลงานทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และอ่ืน ๆ ที่ได้รับรางวัลในระดับ
กลุ่มโรงเรียนขึ้นไป พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง หรือแฟ้มสะสมผลงาน (กรณีสมัครประเภทนักเรียน
ความสามารถพิเศษ) 
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๓. วิธีการสมัคร 
    ๓.๑ ประเภทนักเรียนปกติ 

๓.๑.๑ เข้าลิงก์รับสมัครเรียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.rajadhivas.ac.th 
๓.๑.๒ เลือกประเภทการรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกต ิ
๓.๑.๓ กรอกเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิกปุ่ม กรอกใบสมัครใหม่  จากนั้นเลือก

ประเภทการสมัคร “สอบคัดเลือกปกติ”  
๓.๑.๔ กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนวัดราชาธิวาสก าหนดให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม

ความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (กรณีที่ช่องใดนักเรียนไม่ทราบข้อมูลหรือไม่
สามารถกรอกข้อมูลได้ให้ใส่เครื่องหมาย “-”) 

๓.๑.๕ ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึก และกดปุ่มยืนยันการ
สมัคร 

    ๓.๒ ประเภทนักเรียนโควตาเรียนดี 
๓.๒.๑ เข้าลิงก์รับสมัครเรียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.rajadhivas.ac.th 
๓.๒.๒ เลือกประเภทการรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกต ิ 
๓.๒.๓ กรอกเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิกปุ่ม กรอกใบสมัครใหม่ จากนั้นเลือก

ประเภทการสมัคร “ผลการเรียนดี”  
๓.๒.๔ กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนวัดราชาธิวาสก าหนดให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม

ความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (กรณีที่ช่องใดนักเรียนไม่ทราบข้อมูลหรือไม่
สามารถกรอกข้อมูลได้ให้ใส่เครื่องหมาย “-”) 

๓.๒.๕ ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึก และกดปุ่มยืนยันการ
สมัคร 

    ๓.๓ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (กีฬา ดนตรี ศิลปะ และอ่ืน ๆ) 
๓.๓.๑ เข้าลิงก์รับสมัครเรียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.rajadhivas.ac.th 
๓.๓.๒ เลือกประเภทการรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทความสามารถพิเศษ  
๓.๓.๓ กรอกเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิกปุ่ม กรอกใบสมัครใหม่  
๓.๓.๔ กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนวัดราชาธิวาสก าหนดให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม

ความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (กรณีที่ช่องใดนักเรียนไม่ทราบข้อมูลหรือไม่
สามารถกรอกข้อมูลได้ให้ใส่เครื่องหมาย “-”) 

๓.๓.๕ ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึก และกดปุ่มยืนยันการ
สมัคร 

*๒.๙ กรณีสมัครประเภทนักเรียนโควตาเรียนดี 
     เอกสารรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาว่าเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป  

 

http://www.rajadhivas.ac.th/
http://www.rajadhivas.ac.th/
http://www.rajadhivas.ac.th/
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*** กรณีที่นักเรียนไม่สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ณ 
โรงเรียนวัดราชาธิวาส ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

๔. ก าหนดการ/วันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลและรายงานตัว/วันมอบตัว 
    ๔.๑ ประเภทนักเรียนทั่วไป และ ประเภทนักเรียนโควตาเรียนดี 

๔.๑.๑ รับสมัคร วันที่ ๙–๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕  (เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
 ๔.๑.๒ สอบวัดความรู้ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๔.๓๐ น.  

วิชาที่สอบ  คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชา
ภาษาต่างประเทศ โดยจัดสอบตามตารางสอบและคะแนนสอบ ดังนี้ 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
๐๘.๓๐ น. นักเรียนเข้าห้องสอบ  
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์ ๒๐ คะแนน 
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ ๒๐ คะแนน 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ ๒๐ คะแนน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ภาษาไทย-สังคมศึกษา ๔๐ คะแนน 
 รวม ๑๐๐ คะแนน 

  

๔.๑.๓ ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา o๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ที่โรงเรียน     
วัดราชาธิวาส สถานที่ : อาคารไชยันต์ ชั้น ๑ โรงเรียนวัดราชาธิวาส หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
www.rajadhivas.ac.th  

      *** ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน*** 

 ๔.๑.๔ มอบตัว วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐–๑๓.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน 
วัดราชาธิวาส 
    ๔.๒ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (กีฬา ดนตรี ศิลปะ และอ่ืน ๆ)  

๔.๒.๑ รับสมัคร: วันที่ ๙–๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ (เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
 ๔.๒.๒ สอบสัมภาษณ์ ทดสอบทักษะ ประกาศผลและรายงานตัว: วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕      
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น.  

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
o๘.๓o น. นักเรียนเข้าห้องสอบตามประเภทความสามารถพิเศษที่เลือก  

o๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ทดสอบทักษะประเภท กีฬา ดนตรี ศิลปะ และอ่ืน ๆ 
- สอบสัมภาษณ์ 
รวม 

๑๐๐  คะแนน 
 
๑๐๐ คะแนน 

หมายเหตุ: วันสอบให้นักเรียนน าบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายนักเรียน ปากกาสีน้ าเงิน 
               แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความสามารถในทักษะดังกล่าว (ถ้ามี) และนักเรียนต้องแต่ง 
               เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม 

 



- ๕ - 

 

๔.๒.๓ สอบวัดความรู้: วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๔.๓๐ น.  
 วิชาที่สอบ  คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

โดยจัดสอบตามตารางสอบและคะแนนสอบ ดังนี้ 
เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

๐๘.๓๐ น. นักเรียนเข้าห้องสอบ  
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์ ๒๐ คะแนน 
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ ๒๐ คะแนน 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ ๒๐ คะแนน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ภาษาไทย-สังคมศึกษา ๔๐ คะแนน 
 รวม ๑๐๐ คะแนน 
 

    *** ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน*** 

 ๔.๒.๔ ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา o๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ที่โรงเรียน     
วัดราชาธิวาส สถานที่ : อาคารไชยันต์ ชั้น ๑ โรงเรียนวัดราชาธิวาส หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
www.rajadhivas.ac.th  
 ๔.๒.๕ มอบตัว: วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐–๑๓.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน 
วัดราชาธิวาส 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
(นายนฤเทพ  ใจสุทธิ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส 


