ประกาศโรงเรียนรัตนบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
................................................................
ด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ฉบับชั่วคราว) ดังนั้นโรงเรียนรัตนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วย
- เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
- เป็นโสด
- รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- สุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
๒. รับสมัครวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ณห้องประชุม ชั้นล่างอาคาร ๑ (รัตนาวดี ) โรงเรียนรัตนบุรี
หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
- ใบสมัคร ให้รับในวันที่มาสมัครติดรูปถ่ายนักเรียน๒ แผ่น ขนาด ๑.๕ นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร
- สาเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะส่วนของนักเรียน)
- แผนการเรียนที่เปิดสอน ได้แก่
(๑) แผนการเรียนทั่วไปที่เน้นภาษาจีน รับจานวน ๔๐ คน
(๒) แผนการเรียนทั่วไป รับจานวน ๓๖๐ คน
๓. ใบแสดงผลคะแนน O-NET ของชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นาไปคิดเป็นคะแนนสอบ
ร้อยละ ๓๐

-๒๔. สอบคัดเลือก
๔.๑ สอบวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ที่โรงเรียนรัตนบุรี
๔.๒ สอบข้อเขียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ความรู้ทั่วไป และสอบสัมภาษณ์นักเรียนประกอบการพิจารณาทักษะการอ่านและเขียนวิชา
ภาษาไทย
๕. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ป้ายนิเทศหน้าห้องวิชาการ
๖. มอบตัว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. บริเวณโดมหน้าอาคาร ๑
นักเรียนต้องมามอบตัวพร้อมผู้ปกครองถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์หลักฐานการมอบตัวประกอบด้วย
- ใบมอบตัว ซึ่งจะแจกให้ในวันรายงานตัว
- หลักฐานการจบการศึกษาชั้น ป.๖ (ใบ ป.พ. ๑)
- สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และนักเรียน
- สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
๗. วันเปิดเรียนและวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะแจ้งให้
ทราบในวันมอบตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วย
- เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
- เป็นโสด
- รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- สุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
๒. สมัครวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ ไม่เว้นหยุดราชการ
ณห้องประชุม ชั้นล่างอาคาร ๑ (รัตนาวดี) โรงเรียนรัตนบุรี หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
- ใบสมัคร ให้รับในวันที่มาสมัครติดรูปถ่ายนักเรียน ๒ แผ่น ขนาด ๑.๕ นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร
- ใบแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียนในชั้น ม.๑ – ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑ เพื่อใช้ประกอบการ
เลือกแผนการเรียน คือ
(๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป
(๒) แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป
(๓) แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป
(๔) แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา ไม่กาหนดคะแนนเฉลี่ย
(๕) แผนการเรียน สังคมศึกษา-สายอาชีพ (ทวิศึกษา) ไม่กาหนดคะแนนเฉลี่ย
ทุกรายวิชาไม่มีผลการเรียนเป็น 0 ร มส. และ มผ.

- สาเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะส่วนของนักเรียน)
- ใบแสดงผลคะแนน O-NET ของชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นาไปคิดเป็นคะแนนสอบ
ร้อยละ ๓๐
๓. สอบคัดเลือก
๓.๑ สอบวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่โรงเรียนรัตนบุรี
๓.๒ สอบข้อเขียนในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา และความรู้ทั่วไป
๔. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ป้ายนิเทศหน้าห้องวิชาการ
๕. มอบตัววันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บริเวณโดมหน้าอาคาร ๑
นักเรียนต้องมามอบตัวพร้อมผู้ปกครองถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์
หลักฐานการมอบตัวประกอบด้วย
- ใบมอบตัว ซึ่งจะแจกให้ในวันรายงานตัว
- หลักฐานการจบการศึกษาชั้น ม.๓ (ใบ ป.พ. ๑)
- สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และนักเรียน
- สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
๖. วันเปิดเรียนและวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะแจ้งให้ทราบ
ในวันมอบตัว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ
( นายยรรยง วงค์คาจันทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนบุรี

