
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา 

เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเป็นนักเรยีนทุนและท่ัวไปโรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา   
ปีการศึกษา 2566 

--------------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอนในช้ันเตรียมอนุบาล ถึง           

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนทุนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษา             
ปีที่ 4 และนักเรียนทั่วไปช้ันเตรียมอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี ้
 

1.  แผนการจัดการศึกษาของ 
  1.1.  ระดับปฐมวัย (ระดับชั้นเตรียม 1 – อนุบาล 3) 

1.1.1 สอนแบบเตรียมความพร้อม  และทักษะการเรียนรู้ ในการพัฒนาเด็กสู่ศตวรรษที่  21              
เน้นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา 

1.1.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสุข 

1.1.3 สร้างพื้นฐานการเป็นพลเมืองดี ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สอนเสริมวิชาดนตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
 

  1.2.  ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานภาคบังคบั (ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) และห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  ม.ต้น 

1.2.1  เปิดสอนวิชาสามัญตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมของ
โรงเรียนที่มุ่งเน้นให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุขและเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการตามปรัชญา คำขวัญของ
โรงเรียน 

1.2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ วิชาคุณธรรม จริยธรรม แนะแนว ลูกเสือ – ยุวกาชาด กิจกรรม
ชมรม และกิจกรรมฝึกการบริหารจัดการ กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย  

1.2.3 สอนเสริมว่ายน้ำ, ภาษาจีน, มาตรฐาน YCT , HSK , ภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR , Computer
และห้องเรียนวิทยาการคำนวณ Coding (True Click Life) 

1.2.4 สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนในหลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.)   
ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ มีความรักและสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือหลักสูตร STEM ศึกษา
ผู้ปกครองสามารถดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนของนักเรียน ตลอดจนจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ป ี

 
 



  1.3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามญั (ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4–6) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์ 
ม.ปลาย ตามหลักสูตร สสวท. (กำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หรือสำเร็จการศึกษา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) โดยมีแผนการเรียน ดังนี้ 

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร ์
- แผนการเรียนศิลป์คำนวณ–ภาษาอังกฤษ–ภาษาจีน (สอบวัดระดับมาตรฐาน HSK) และสงัคม 

1.3.1 เกณฑก์ารเลือกแผนการเรียน นักเรียนมผีลการเรียนเฉลี่ยในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 (รวม 4 ภาคเรียน) 
ดังนี ้

  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย หลักสูตร สสวท. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต่ 3.50 ข้ันไป 
  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์  ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต่ 3.00 ข้ันไป 
  แผนการเรียนศิลป์คำนวณ-อังกฤษ  ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต่ 2.50 ข้ึนไป 
  แผนการเรียนศิลป์คำนวณ-จีน ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต่ 2.50 ข้ึนไป  
  แผนการเรียนศิลป์คำนวณ-สังคม  ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต่ 2.50 ข้ึนไป  

1.3.2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แนะแนว นักศึกษาวิชาทหาร                 
อาสายุวกาชาด ยุวชนทหาร และกิจกรรมชมรมเพื่อฝึกการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำผู้ตาม ที่ดี กล้าคิด กล้า
แสดงออก อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 

 
2.  การรับสมัครและคุณสมบัติของผูส้มัครนักเรียนทุนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  2.1 ประเภททุน  (แยกเป็นทุนเรียนดีและทุนกิจกรรมเด่น)  

2.1.1  คุณสมบัติของผูส้มัคร 
1. กำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

1 และกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดสารเสพติดทุกชนิด และไม่มีรอยสักตาม

ร่างกาย 
3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ มีระบบสมอง (IQ) และการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม (EQ) อยู่ในเกณฑ์

ปกติซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
5. มีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาที่ผ่านมา (ป.6 = ป.4-5) (ม.3 = ม.1-2) 

-  ประเภททุนเรียนดี        ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไป 
-  ประเภททุนกิจกรรมเด่น  ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาต้ังแต่ 2.50 ข้ึนไป 
-  ประเภทนักเรียนทั่วไป     มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน  
 
 
 
 
 
 



2.1.2  วิธีการสมัครรับการคัดเลือก 

วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

บัดน้ี ถึง  
12 พ.ย. 2565 

4.1  กรอกใบสมัคร โดยสามารถทำได้ 3 ช่องทาง คือ 
ช่องทางที่ 1  จำหน่ายใบสมัครที่แผนกธุรการ-การเงิน โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 
ช่องทางที่ 2  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากระบบรับสมัคร www.rattana.ac.th และ

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ช่องทางที่ 3  ระบบ Online  (www.rattana.ac.th) 
4.2  การยื่นใบสมัคร 

4.2.1   ประเภทท่ัวไป ให้นำใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐาน
ประกอบมายื่นสมัครที่ห้องธุรการโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 

4.2.2   ประเภทโควตา สามารถยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนของตนเอง หรือห้องธุรการ
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 

13 พ.ย. 2565 4.3  ประกาศห้องสอบ และตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก ผ่านระบบรับสมัครทาง
เว็บไซต์ www.rattana.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ห้องธุรการโรงเรียนรัตนา   
เอื้อวิทยา 

13 พ.ย. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น. 

 
 
 
 
 

เวลา 13.00-15.00 น. 

4.4  สอบคัดเลือก 
4.4.1  สอบข้อเขียน 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1  -  ไม่มีสอบข้อเขียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1    -  ทดสอบข้อเขียน 5 วิชา ภาษาไทย, คณิตศาสตร์,  
                                วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4    -  ทดสอบข้อเขียน 5 วิชา ภาษาไทย, คณิตศาสตร์,  
                                วิทยาศาสตร์, สงัคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 

4.4.2  สอบสัมภาษณ์  (เน้นวิชาการ ความประพฤติและสุขภาพ) 
13 พ.ย. 2565 4.5  ประกาศผลสอบ  และรายช่ือผู้มีสิท ธ์ิมอบตัว ผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ 

www.rattana.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ห้องธุรการโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 
13 พ.ย. - 16 ธ.ค. 65 4.6  รายงานตัว และยื่นใบมอบตัว  ณ ห้องธุรการโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 

 
2.2  จำนวนนักเรียนทุนท่ีรับ 

2.2.1  ประเภททุนเรียนดี จะประกอบด้วยทุนเรียนดี และรางวัลพิเศษ 
2.2.1.1  ทุนเรียนดี ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช้ันละ 10 ทุน เป็นค่าเล่า

เรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนจนจบช่วงช้ัน คิดเป็นวงเงิน 5,000 - 10,000 บาท/ปี และทุนสนับสนุนเตรียมความ
พร้อมภาคฤดูร้อน 1,000 บาท/ทุน  หมายเหต ุ นักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดีต้องรักษาระดับผลการเรียนใน แต่ละภาค
เรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 

 
 

http://www.rattana.ac.th/
http://www.rattana.ac.th/
http://www.rattana.ac.th/
http://www.rattana.ac.th/
http://www.rattana.ac.th/


2.2.1.2  รางวัลพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีผลการสอบมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียน
กำหนด ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ทนุการศึกษาอันดบัที่ 1  จำนวน  7,000 บาท  
ทุนการศึกษาอันดบัที่ 2  จำนวน  5,000 บาท  
ทุนการศึกษาอันดบัที่ 3  จำนวน  3,000 บาท  
ทุนการศึกษาอันดบัที่ 4  จำนวน  1,000 บาท  

2.2.2  ประเภททุนกิจกรรมเด่น ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ช้ันละ 10 ทุน            
จะได้รับทุนเป็นค่าเล่าเรียนจนจบช่วงช้ัน คิดเป็นวงเงิน 5,000 – 8,000 บาท/ปี และทุนสนับสนุนเตรียมความพร้อม
ภาคฤดูร้อน 1,000 บาท/ทุน 

2.2.3  ประเภททุนโครงการ “ยอดเพชรเจียระไนรัตนาเอื้อวิทยา” 
2.2.3.1  ทุนเรียนดี    ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
2.2.3.2  ทุนกิจกรรมเด่น    ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต่ 2.50 ข้ึนไป  
2.2.3.3  ทุนสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียน    ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต่ 2.50 ข้ึนไป   
2.2.3.4  ทุนผู้มีอุปการคุณในโรงเรียน   ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต่ 2.50 ข้ึนไป 

 

2.3  เอกสารการสมัคร/รายงานตัว 
2.3.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากำหนด พร้อมแฟ้มหลักฐานการเรียน 
  หรือกิจกรรมเด่น (Portfolio) 
2.3.2  ใบรับรองผู้สมัครตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนดสำหรับนักเรียนทุน 
2.3.3  ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียนเดิม 
2.3.4  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 
2.3.5  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และใบรับรองแพทย์ (ผลการตรวจปัสสาวะ) ยื่นเอกสาร 

  ในวันรายงานหรือวันมอบตัวเมื่อสอบเข้าได้แล้ว  
 

2.4  การจำหนา่ยใบสมัคร 
จำหน่ายใบสมัครพร้อมคู่มือการสมัคร สำหรับนักเรียนทั่วไปตั้งแตบ่ัดน้ีเป็นต้นไป ณ โรงเรียนรัตนาเอื้อ

วิทยา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ในราคาชุดละ 60 บาท สำหรับนักเรียนทั่วไป 
สำหรับนักเรียนโรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน และนักเรียนทุนโรงเรียนอ่ืนให้สมัครผ่านทาง
สถานศึกษาเดิมหรือโรงเรียนเดิมไม่ต้องเสียค่าสมัคร 

 
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา โทร 053 -346583 , 053-883552-3 หรือ

ติดต่อสอบถามข้อมูลจากฝ่ายธุรการ (โทร 081-7469985) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

     ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 

       ลงช่ือ 
                   (นายพงษ์ธาดา   สุภาแสน) 
         ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 



บัญชีรายชื่อนักเรยีนคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน 
โรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา ปีการศึกษา 2566 

 

โรงเรียน......................................................อำเภอ................................จังหวัด................................ 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล 
ศึกษา 
ต่อชั้น 

คะแนน 
มาตรฐานกลาง 

(ม.1) 

คะแนน 
มาตรฐานกลาง  

(ม.4) 
เกรด 4 

ภาคเรียน 
ป.4 ป.5 ป.4-5 

เฉลี่ย 
ม.1 ม.2 ม.1-2 

เฉลี่ย 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
 
       ลงช่ือ 
        (...........................................................) 
          ตำแหน่ง................................................................................ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบรับรองผู้สมคัร 
การสอบคัดเลือกเป็นนักเรยีนทุน  โรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา 

ประเภทนักเรียนทุน  ปีการศึกษา 2566 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................ตำแหน่งบรหิาร................................................. 
โรงเรียน..................................................................อำเภอ.........................................จังหวัด...........................................
โทรศัพท.์...............................................โทรสาร...........................................E-mail……………...……….…….…………………. 
ขอรับรองว่า (เด็กชาย/เดก็หญิง/นาย/นางสาว) ..................................................................................................ผู้สมัคร
ประเภทนักเรียนทุน............................................โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาในระดบัช้ัน.....................ปีการศึกษา............... 
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. กำลังศึกษาช้ัน............................................. ปีการศึกษา 2565 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชา = .........................  
3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษ/มีความผิดใด ๆ ขณะที่เรียนในโรงเรียน 
4. เอกสารต่างๆ ที่ผู้สมัครใช้ต่อไปนี้ ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเอกสารจริงหรือเป็นสำเนาเอกสารจริง 

   สำเนาผลการศึกษาช้ัน..........................................  จำนวน ..................... ฉบับ 
   ใบรับรองวุฒิการศึกษา  จำนวน ..................... ฉบับ 
   สำเนาเอกสารรับรองความรู้ความสามารถ 
   ด้านวิชาการ (ระบุประเภท).............................................. จำนวน .................... ฉบับ 
   ด้านดนตรี นาฏศิลป์ (ระบปุระเภท)................................. จำนวน .................... ฉบับ 
   ด้านกีฬา (ระบุประเภท).................................................... จำนวน .................... ฉบับ 
   เอกสารอื่นๆ ได้แก่ ................................................................................................................. 

 
 

       ลงช่ือ 
        (...........................................................) 
         ตำแหน่ง................................................................................. 
                 โปรดประทับตราโรงเรียน 

 

รูปถ่าย 

1 น้ิว 


