ประกาศโรงเรียนรัตนบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนหองเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๒
................................................................
ดวยโรงเรียนรัตนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ไดเปดรับนักเรียนหองเรียน
พิเศษประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ (๑) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ แผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE) และ (๒) ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (MEP) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหมีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี สามารถ
ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงไดกําหนดการรับสมัครดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร ประกอบดวย
- เปนนักเรียนที่กําลังเรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- มีผลการเรียนเฉลี่ยของชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และปที่ ๕ ไมต่ํากวา ๒.๗๕ และมีผลการเรียน
เฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ไมต่ํากวา ๒.๗๕
- รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
- สุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง
- ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
๒. รับสมัคร วันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
ณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ หอง ๑๒๒ โรงเรียนรัตนบุรี หลักฐานการรับสมัครประกอบดวย
- ใบสมัคร (รับในวันที่มาสมัคร) ติดรูปถายนักเรียน ๒ แผน ขนาด ๑.๕ นิ้ว
ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร)
- ใบแสดงผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และปที่ ๕
- สําเนาทะเบียนบาน (เฉพาะสวนของนักเรียน)
๓. สอบคัดเลือก
๓.๑ สอบวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่โรงเรียนรัตนบุรี
๓.๒ สอบขอเขียนในวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา และสอบสัมภาษณนักเรียนประกอบการพิจารณาดานความพรอมในการเรียน

๔. ประกาศผลสอบ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ปายนิเทศ อาคาร ๑
๕. รายงานตัว วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่อาคาร ๑ หอง ๑๒๑
๖. มอบตัว วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๑ หอง ๑๒๑
ถาไมมามอบตัวถือวาสละสิทธิ์ เอกสารการมอบตัวประกอบดวย
- ใบมอบตัว (ติดรูปถายขนาด ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๑ รูป)
- สําเนาทะเบียนบานของบิดา มารดา และนักเรียน
- ใบแสดงผลการเรียนจบหลักสูตร ( ป.พ.๑) กรณีที่โรงเรียนยังไมสามารถออกใหได สามารถสง
ภายหลังซึ่งโรงเรียนจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
- ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
- ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๘,๕๐๐ บาท
๗. จํานวนที่รับ ๓๖ คน
๘. คุณสมบัติเพิ่มเติม ผูเรียนตองมีความพรอมดานเวลาเรียน เนื่องจากตองเรียนหลายวิชาซึ่ง
เนนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และการเรียนรูนอกหองเรียน ในบางชวงตองมาเรียนหรือทํากิจกรรมในวันเสาร
และอาทิตย บางชวงตองไปเขาคายและทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งนักเรียนและผูปกครองตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (MEP)
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร ประกอบดวย
- เปนนักเรียนที่กําลังเรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- มีผลการเรียนเฉลี่ยของชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และปที่ ๕ ไมต่ํากวา ๒.๗๕ และมีผลการ
เรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรไมต่ํากวา ๒.๗๕ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวา ๒.๕๐
- รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
- สุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง
- ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
๒. รับสมัคร วันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
ณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ หอง ๑๒๒ โรงเรียนรัตนบุรี หลักฐานการรับสมัครประกอบดวย
- ใบสมัคร (รับในวันที่มาสมัคร) ติดรูปถายนักเรียน ๒ แผน ขนาด ๑.๕ นิ้ว
ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร)
- ใบแสดงผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และปที่ ๕
- สําเนาทะเบียนบาน (เฉพาะสวนของนักเรียน)

๓. สอบคัดเลือก
๓.๑ สอบวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่โรงเรียนรัตนบุรี
๓.๒ สอบขอเขียนในวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา และสอบสัมภาษณนักเรียนประกอบการพิจารณาดานความพรอมในการเรียน
๔. ประกาศผลสอบ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ปายนิเทศหนาหองวิชาการ
๕. รายงานตัว วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่อาคาร ๑ หอง ๑๒๒
๖. มอบตัว วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๑ หอง ๑๒๑
ถาไมมามอบตัวถือวาสละสิทธิ์ เอกสารการมอบตัวประกอบดวย
- ใบมอบตัว (ติดรูปถายขนาด ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๑ รูป)
- สําเนาทะเบียนบานของบิดา มารดา และนักเรียน
- ใบแสดงผลการเรียนจบหลักสูตร (ป.พ.๑) กรณีที่โรงเรียนยังไมสามารถออกใหได สามารถสง
ภายหลังซึ่งโรงเรียนจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
- ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
- ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๘,๕๐๐ บาท
๗. จํานวนที่รับ ๓๐ คน
๘. คุณสมบัติเพิ่มเติม ผูเรียนตองมีความพรอมดานเวลาเรียน เนื่องจากตองเรียนหลายวิชาซึ่ง
เนนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และการเรียนรูนอกหองเรียน ในบางชวงตองมาเรียนหรือทํากิจกรรมในวันเสาร
และอาทิตย บางชวงตองไปเขาคายและทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งนักเรียนและผูปกครองตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น
หมายเหตุ ในแผนการเรียนนี้ เรียนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เปนภาษาอังกฤษ สอนโดยครู
ตางชาติ สวนวิชาภาษาอังกฤษสอนโดยครูตางชาติและเปนเจาของภาษา

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร ประกอบดวย
- เปนนักเรียนที่กําลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไมต่ํากวา ๒.๗๕ และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ไมต่ํากวา ๒.๗๕
- เปนโสด
- รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
- สุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง
- ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
๒. สมัครวันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ ไมเวนวันหยุดราชการ

ณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ หอง ๑๒๒ โรงเรียนรัตนบุรี หลักฐานการรับสมัคร ประกอบดวย
- ใบสมัคร (รับในวันที่มาสมัคร) ติดรูปถายนักเรียน ๒ แผน ขนาด ๑.๕ นิ้ว
ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร)
- ใบแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน
- สําเนาทะเบียนบาน (เฉพาะสวนของนักเรียน)
๓. สอบคัดเลือก วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ที่โรงเรียนรัตนบุรี
เปนการสอบขอเขียนในวิชาวิทยาศาสตร (เนนทฤษฎี การทดลอง และทักษะวิทยาศาสตร) คณิตศาสตร (เนนการคิด
วิเคราะหและแกปญหา) ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
๔. ประกาศผล วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ปายนิเทศหนาหองวิชาการ
๕. รายงานตัว วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่อาคาร ๑ หอง ๑๒๒
๖. มอบตัว วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๑ หอง ๑๒๑
ถาไมมามอบตัวถือวาสละสิทธิ์
- ใบมอบตัว (ติดรูปถายขนาด ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๑ รูป)
- สําเนาทะเบียนบานของบิดา มารดา และนักเรียน
- ใบแสดงผลการเรียนจบหลักสูตร (ป.พ.๑) กรณีที่โรงเรียนยังไมสามารถออกใหได สามารถสง
ภายหลังซึ่งโรงเรียนจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
- ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
- ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๙,๕๐๐ บาท
๗. จํานวนที่รับ ๓๐ คน
๘. คุณสมบัติเพิ่มเติม ผูเรียนตองมีความพรอมในดานเวลาเรียน เนื่องจากตองเรียนหลายวิชาซึ่ง
เนนในวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร บางครั้งนักเรียนตองเขาชั้นเรียนเรียนกอนกลุมนักเรียนปกติและเลิกเรียนหลัง
กลุมนักเรียนปกติ และในบางชวงตองมาเรียนหรือทํากิจกรรมในวันเสารและอาทิตย บางชวงตองไปเขาคายและ
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งนักเรียนและผูปกครองตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ
(นายยรรยง วงคคําจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนบุรี

