
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 

เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
โครงการห้องเรียนพิเศษด้านดนตรี (Music Program : MSP) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

------------------------------------------------------------- 
 ตามที่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔                         
ปีการศกึษา ๒๕๖๕ โครงการห้องเรียนพิเศษด้านดนตรี (Music Program : MSP) ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของนักเรียนแล้วพบว่า มีนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้า
ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๙ คน และระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๙ คน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้ออกหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                      
ขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๖๘๖ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก                
การรายงานตัวและการมอบตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           
ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้โรงเรียน
ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครเกินจากแผนการรับนักเรียนเท่านั้น                     
โดยไม่อนุญาตให้โรงเรียนที่นักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผนการรับนักเรียนทำการจัดสอบคัดห้อง ทั้งนี้เพื ่อเป็น                 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) . 

เพ่ือให้การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ                
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษด้านดนตรี (Music Program : MSP) ปีการศึกษา ๒๕๖๕                         
ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โรงเรียนจึงรับ
นักเรียนที่มีสิทธิ์ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายมากับประกาศฉบับนี้ ให้เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
โครงการห้องเรียนพิเศษด้านดนตรี (Music Program : MSP) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยไม่ต้องมาสอบคัดเลือก 
ทั ้งนี้ขอให้นักเรียนมารายงานตัวและรับเอกสารต่าง ๆ ในวันพุธที ่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ -                   
๑๖.๓๐ น. และมามอบตัวเป็นนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๖ ๖๓๑๓  ต่อ ๑๐๔ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

   (นายจิราพงศ์  จุติธนะเสฏฐ์) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 13101 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แดงสงวนสุข
2 13102 เด็กชาย ณัฐภณ บุญเรือง
3 13103 เด็กหญิง สิทธิสินี ม่วงเจริญ
4 13104 เด็กชาย สุพล ถาวรพัฒน์
5 13105 เด็กหญิง อภิสรา  หนูแก้ว
6 13106 เด็กชาย อาดัม จารุโยธิน
7 13107 เด็กหญิง ณัฐธีรยา บุญอนันธนสาร
8 13108 เด็กชาย ภูริพัฒน์ นวลรัมย์
9 13109 เด็กชาย โภคิน พิมพุฒ

10 13110 เด็กหญิง วสุธิดา อังกาบ
11 13111 เด็กชาย วุฒิภัทร บุญศิลป์
12 13112 เด็กชาย อัครธีร์ กวินสุรเศรษฐ์
13 13113 เด็กหญิง กันยาพร เพ็งสวัสด์ิ
14 13114 เด็กหญิง ณิชา ดา  สัจจะไทย
15 13115 เด็กชาย บรรณต ไอยรารัตน์
16 13116 เด็กหญิง ปวริศา โอภาสธนะวัฒน์
17 13117 เด็กชาย ณัฐชนน นิยมนา
18 13118 เด็กชาย ณัฐพล สระทองอ้อม
19 13119 เด็กชาย พรภวิษย์ เอมวัฒน์
20 13120 เด็กชาย ธนิตกรณ์ คุณะเพ่ิมศิริ
21 13201 เด็กหญิง ชนิตรา โตอุส่าห์
22 13202 เด็กหญิง นันทรัตน์ พิชญานนท์
23 13203 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ สินธารา
24 13204 เด็กหญิง ศวัสพร ทองทรัพย์
25 13205 เด็กชาย พิสิษฐ์ ไชยเชษฐ์
26 13206 เด็กหญิง สปัญญาดา สุขพงษ์ศา
27 13207 เด็กหญิง จิราพร ใจหมู่
28 13208 เด็กหญิง พิชญาภา แสงเรือนแก้ว
29 13209 เด็กชาย ณัฐชนน บุญทอง

บัญชีรำยช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อห้องเรียนพิเศษระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1
โครงกำรห้องเรียนพิเศษด้ำนดนตรี (Music Program : MSP) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

(แนบท้ำยประกำศ โรงเรียนรำชวินิตบำงแก้ว ลงวันท่ี 4 มีนำคม พ.ศ. 2565)

ช่ือ - นำมสกุล



ท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 47101 เด็กหญิง ชนนิกานต์ จันดี
2 47102 เด็กชาย ปองกานต์ มาศรีนวล
3 47103 เด็กชาย ภีรพัฒน์ แสงสุข
4 47104 นางสาว อัญชิษฐา ช านาญช่าง
5 47105 เด็กหญิง ขวัญชนก ชูแสง
6 47106 เด็กหญิง พรนภัส แซ่จาง
7 47107 นาย กัษดิน ประสาทเขตรการ
8 47108 นาย คุณานนต์ แสนใจ
9 47109 เด็กชาย ฉลองภพ มูลศิริ

10 47110 นางสาว ณัฐกาญจน์ มณีวงษ์
11 47111 นางสาว ปาริฉัตร ทองสุข
12 47112 นางสาว พัชรินทร์ ดุลยธร
13 47113 เด็กชาย สุทิวัตร แดงน้อย
14 47114 นางสาว อาทิตยา บุตตะกะ
15 47115 นาย รัชพล สถาปิตานนท์
16 47116 เด็กชาย กุนณชาติ ต้ังสุวรรณศรี
17 47117 นางสาว พีรยา คัมภิรารักษ์
18 47118 เด็กหญิง สุภัทรทรา บุญปก
19 47119 นางสาว พรพิมล สนศิริ
20 47120 นางสาว สิทธิสินี ม่วงเจริญ
21 47121 นาย พงศกร แสนธิว
22 47122 นางสาว ฐิตาภา ผูกประยูร
23 47201 เด็กหญิง โยษิตา ทรัพย์ทวีพงศ์
24 47202 เด็กหญิง ปารวี หอมนิยม
25 47203 เด็กหญิง มัชฌิมา แววสวัสด์ิ
26 47204 นาย นตภณ ศิลปชัย
27 47205 นาย ปริญญาพงษ์ หินประกอบ
28 47206 นางสาว มัณฑิตา สุขดี
29 47207 เด็กชาย สุวรรณภูมิ สายทอง

บัญชีรำยช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อห้องเรียนพิเศษระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4
โครงกำรห้องเรียนพิเศษด้ำนดนตรี (Music Program : MSP) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

(แนบท้ำยประกำศ โรงเรียนรำชวินิตบำงแก้ว ลงวันท่ี 4 มีนำคม พ.ศ. 2565)

ช่ือ - นำมสกุล


