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ประกาศโรงเรียนวัดราชาธิวาส 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วย โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จะรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔       
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ โดยการสอบคัดเลือก 
จ านวนทั้งสิ้น ๖๐ คน แบ่งเป็นประเภทการรับดังนี้ 

๑. ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์            จ านวน  ๑๐  คน 
๒. ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (AI)   จ านวน  ๑๕  คน  
๓. ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนศิลป์ค านวณ (คณิตศาสตร์-อังกฤษ)           จ านวน  ๑๐  คน  
๔. ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนศิลป์ภาษา (จีน, เกาหลี)            จ านวน    ๘  คน 
๕. ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนศิลป์-พลศึกษา             จ านวน    ๔  คน  
๖. ประเภทห้องเรียนปกติแผนการเรียนศิลป์-การงานอาชีพและศิลปะ            จ านวน    ๓  คน 
๗. ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (กีฬา ดนตรี ศิลปะ และอ่ืน ๆ)           จ านวน  ๑๐  คน 

ดังนั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนวัดราชาธิวาส 
ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนจึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้ท่ีสมัคร  
๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่าหรือ  

ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า  
๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ  
๑.๓ มีสถานภาพโสด 

 ๒. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
๒.๑ ใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดราชาธิวาส  
๒.๒ ทะเบียนบ้านนักเรียนฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา ๑ ชุดและรับรองส าเนาถูกต้อง 
๒.๓ ใบรับรองความประพฤติ (รับรองจากโรงเรียนที่สังกัด) จ านวน ๑ ชุด 
๒.๔ หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ใน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ชุด และรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง (กรณีที่นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกให้น าหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับ
จริงมาแสดงในวันมอบตัว มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน)  

๒.๕ รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือนและถ่ายในคราว  
เดียวกัน)  

๒.๖ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของนักเรียน ฯลฯ 
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*๒.๗ ส าเนาเกียรติบัตรแสดงผลงานทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และอ่ืน ๆ  ที่ได้รับรางวัลในระดับกลุ่ม
โรงเรียนขึ้นไป พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง หรือแฟ้มสะสมผล (กรณีสมัครประเภทนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ) 

๓. วิธีการสมัคร  
๓.๑ เข้าลิงก์รับสมัครเรียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.rajadhivas.ac.th 
๓.๒ เลือกประเภทการรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ ๔  
๓.๓ กรอกเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิกปุ่ม กรอกใบสมัครใหม่  จากนั้นเลือก

ประเภท “นักเรียนใหม่”  
๓.๔ เลือกแผนการเรียนที่ประสงค์จะสมัครเพียง ๓ ล าดับ โดยกรอกหมายเลข ๑-๓ 
๓.๕ กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนวัดราชาธิวาสก าหนดให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความ

เป็นจริง พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (กรณีที่ช่องใดนักเรียนไม่ทราบข้อมูลหรือไม่สามารถกรอก
ข้อมูลได้ให้ใส่เครื่องหมาย “-”) 

๓.๖ ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึก และกดปุ่มยืนยันการสมัคร 
*** กรณีที่นักเรียนไม่สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ณ 

โรงเรียนวัดราชาธิวาส ตามวันและเวลาที่ก าหนด  

๔. ก าหนดการรับสมัครสอบแยกแผนการเรียน วิชาที่สอบ ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว  
๔.๑ วันรับสมัคร:  วันที่ ๙–๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
๔.๒ วันสอบคัดเลือก: วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  
๔.๓ วิชาที่สอบแบ่งตามประเภทห้องเรียนปกติ ดังนี้ 
      ๔.๓.๑ 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 

 

      ๔.๓.๒ 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 

http://www.rajadhivas.ac.th/
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      ๔.๓.๓ 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 

 

      ๔.๓.๔ 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 
     

      ๔.๓.๕ 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 

 

**นักเรียนต้องมาทดสอบทักษะด้านกีฬา วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา o๘.๓o-๑๒.๐๐ น. 

      ๔.๓.๖ 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 

**นักเรียนต้องมาทดสอบทักษะด้านดนตรี ศิลปะ และอ่ืนๆ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕เวลา o๘.๓o-๑๒.๐๐ น. 
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      ๔.๓.๗ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (กีฬา ดนตรี ศิลปะ และอ่ืน ๆ: 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 

**นักเรียนต้องมาสอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะด้านดนตรี ศิลปะ และอ่ืนๆ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕     
    เวลา o๘.๓o-๑๒.๐๐ น. 

หมายเหตุ: วันสอบให้นักเรียนน าบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายนักเรียน ปากกาสีน้ าเงิน 
             ปากกาลบค าผิด และนักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน  

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

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

** ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน ** 
๔.๖ 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/

