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ประกาศโรงเรียนวัดราชาธิวาส 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

(ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วย โรงเรียนวัดราชาธิวาส แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จะรับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ โดยมี
สัดส่วนการรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดราชาธิวาสเดิม ผ่านการสอบประมวลความรู้และ
สัมภาษณ์ จ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน แบ่งเป็นประเภทการรับดังนี้ 

๑. ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์            จ านวน  ๑๕  คน 
๒. ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (AI)  จ านวน  ๑๐  คน  
๓. ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนศิลป์ค านวณ (คณิต-อังกฤษ)            จ านวน  ๑๕  คน  
๔. ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนศิลป์ภาษา (จีน, เกาหลี)            จ านวน  ๑๗  คน 
๕. ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนศิลป์-พลศึกษา             จ านวน  ๒๑  คน  
๖. ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนศิลป์-การงานอาชีพและศิลปะ            จ านวน  ๒๒  คน 

ดังนั้นเพ่ือให้การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม) ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนวัดราชาธิวาส ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไป ตามประกาศ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ นักเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนจึงก าหนด รายละเอียดการรับนักเรียน
เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ (ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้ท่ีสมัคร  
๑.๑ ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดราชาธิวาส ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 

๒๕๖๔  
๑.๒ ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดราชาธิวาส    

ว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ไม่มีประวัติเสียหายอันสร้างความเสื่อมเสียต่อโรงเรียน      
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  

๒. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
๒.๑ ใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ โรงเรียนวัดราชาธิวาส   
๒.๒ แบบ ปพ.๑: บ (ระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย ม.๑-๓ รวม ๕ ภาคเรียน) พร้อมถ่ายส าเนา  

และรับรองส าเนาถูกต้อง ๑ ชุด  
๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองส าเนาให้ถูกต้องเรียบร้อย จ านวน ๑ ชุด  
๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือนและถ่ายในคราวเดียวกัน)  
๒.๕ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล ฯลฯ 
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๓. วิธีการสมัครเรียน  
๓.๑ ให้นักเรียนกรอกข้อมูลตนเองในใบสมัคร และเลือกประเภทการสมัครโดยท าเครื่องหมาย  ที่ช่อง

สมัครประเภท “นักเรียนเดิม ร.ร.วัดราชาธิวาส” และกรอกเลขประจ าตัวนักเรียนในส่วนการเลือกกลุ่มการเรียน 
ให้เลือกกลุ่มการเรียนที่ประสงค์จะสมัครเพียง ๓ ล าดับ โดยกรอกหมายเลข ๑-๓ 

๓.๒ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครที่กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดราชาธิวาส  

๔. ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว  
๔.๑ วันรับสมัคร: วันที่ ๑๓–๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
๔.๒ สอบสัมภาษณ์และประกาศรายช่ือนักเรียน: วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
๔.๓ ยื่นความจ านงขอเปลี่ยนแผนการเรียนครั้งที่ ๑: วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕  
๔.๔ วันสอบวัดความรู้: วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  
๔.๕ วิชาที่สอบแบ่งตามประเภทห้องเรียนปกติ ดังนี้ 
      ๔.๕.๑ ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์: วิชาที่สอบ ๓ วิชา   
  คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยจัดสอบตามตารางสอบและคะแนนสอบ ดังนี้  

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
๐๘.๓๐ น. นักเรียนเข้าห้องสอบ  

๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. คณิตศาสตร์ ๔๐ คะแนน 
 วิทยาศาสตร์ ๔๐ คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ ๒๐ คะแนน 
 รวม ๑๐๐ คะแนน 

 

      ๔.๕.๒ ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (AI) : 
วิชาที่สอบ ๓ วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความถนัด (AI) โดยจัดสอบตามตารางสอบและ
คะแนนสอบ ดังนี้  

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
๐๘.๓๐ น. นักเรียนเข้าห้องสอบ  

๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. คณิตศาสตร์ ๔๐ คะแนน 
 วิทยาศาสตร์ ๔๐ คะแนน 
 ความถนัด (AI) ๒๐ คะแนน 
 รวม ๑๐๐ คะแนน 
 

      ๔.๕.๓ ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนศิลป์ค านวณ (คณิต-อังกฤษ): วิชาที่สอบ ๓ วิชา   
คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยจัดสอบตามตารางสอบและคะแนนสอบ ดังนี้  

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
๐๘.๓๐ น. นักเรียนเข้าห้องสอบ  

๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. คณิตศาสตร์ ๔๐ คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ ๔๐ คะแนน 
 ภาษาไทย ๒๐ คะแนน 
 รวม ๑๐๐ คะแนน 
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      ๔.๕.๔ ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนศิลป์ภาษา (จีน, เกาหลี): วิชาที่สอบ ๓ วิชา คือ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา โดยจัดสอบตามตารางสอบและคะแนนสอบ ดังนี้  

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
๐๘.๓๐ น. นักเรียนเข้าห้องสอบ  

๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ ๔๐ คะแนน 
 ภาษาไทย ๔๐ คะแนน 
 สังคมศึกษา ๒๐ คะแนน 
 รวม ๑๐๐ คะแนน 
      ๔.๕.๕ ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนศิลป-์พลศึกษา: วิชาที่สอบ ๓ วิชา   
คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์ โดยจัดสอบตามตารางสอบและคะแนนสอบ ดังนี้  

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
๐๘.๓๐ น. นักเรียนเข้าห้องสอบ  

๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ภาษาไทย ๔๐ คะแนน 
 สังคมศึกษา ๔๐ คะแนน 
 คณิตศาสตร์ ๒๐ คะแนน 
 รวม ๑๐๐ คะแนน 

 

      ๔.๕.๖ ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนศิลป-์การงานอาชีพและศิลปะ: วิชาที่สอบ ๓   
         วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์ โดยจัดสอบตามตารางสอบและคะแนนสอบ ดังนี้  

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
๐๘.๓๐ น. นักเรียนเข้าห้องสอบ  

๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ภาษาไทย ๔๐ คะแนน 
 สังคมศึกษา ๔๐ คะแนน 
 คณิตศาสตร์ ๒๐ คะแนน 
 รวม ๑๐๐ คะแนน 

 

หมายเหตุ: วันสอบให้นักเรียนน าบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายนักเรียน ปากกาสีน้ าเงิน 
             ปากกาลบค าผิด และนักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน  

๔.๖ วันประกาศผล: วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
www.rajadhivas.ac.th 

๔.๗ วันรายงานตัว: วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ เรือนประชาสัมพันธ์โรงเรียน
วัดราชาธิวาส และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.rajadhivas.ac.th 

** ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน ** 
๔.๘ วันมอบตัว: วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที ่โรงเรียนวัดราชาธิวาส  

    **ถ้าผู้ปกครองไม่น านักเรียนมามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน** 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 (นายนฤเทพ   ใจสุทธิ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

http://www.rajadhivas.ac.th/
http://www.rajadhivas.ac.th/

