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ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
 ประเภทห้องเรียนปกติ  

.............................................................. 
    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้  
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้การรับนักเรียนในเขตพื้นที่
บริการและนักเรียนทั ่วไป เข้าศึกษาต่อชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ประเภทห้องเร ียนปกติ เป็นไปตามนโยบาย 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 
    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
โรงเร ียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเร ียนระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา  
จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ ดังนี้ 
 
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจำนวน 130 คน 
 1.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1.1.1 มีความรักในสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
    1.1.2  สำเร็จการศกึษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
     หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
    1.1.3 เป็นโสด 
    1.1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
    1.1.5  นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
    ตามท่ีกำหนด คือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการอย่างน้อย ๒ ปี  
    นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖5  และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย  
    ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน 
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 1.2  ขั้นตอนการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 
   1.2.1 ขัน้ตอนการสมัคร 

  1.2.1.1 ช่องทางที่ 1  ยื่นหลักฐานการสมัคร บรรจุลงในซองปิดผนึกโดยจ่าหน้าซอง 
        ระบุชื่อผู้สมัคร เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย นำใส่กล่องรับเอกสาร 
        บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้นล่างอาคารสิริยาคาร 
        ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.   
  1.2.1.2 ช่องทางที่ 2  จัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งแบบด่วนพิเศษเท่านั้น 
        ประทับตราภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565 
  1.2.1.3 ช่องทางที ่3  จัดส่งหลักฐานการสมัครโดยแนบไฟล์  
        ส่งทาง E-mail : rwb.admission2565@gmail.com 
        ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
        โดยระบุเรื่อง : สมัครเรียน ตามด้วยชื่อและนามสกุล 
        ตัวอย่างเช่น   สมัครเรียน ด.ช. รักเรียน เรียนดี 
 1.2.2 หลักฐานการสมัคร 
      1.2.2.1 ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ติดรูปถ่าย 1 รูป กรอกรายละเอียดให้คร บ
      1.2.2.2 สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (เอกสาร ปพ.1 หรือ ปพ.7) ที่รับรองว่าสำเร็จ  
     การศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
     โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชดุ 
      1.2.2.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรอืผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
     โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชดุ 
      1.2.2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่มีชื่อเจ้าบ้าน หรือ ชื่อเจ้าของบ้าน  
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด  
      1.2.2.5 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น                                                           

       หมายเหตุ กรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสาร จะไม่รับพิจารณาการรับสมัครเข้าเรียนต่อของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  
                  และจะมีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ 
 
1.3 การสอบคัดเลือก 
      1.3.1 กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบ 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  

     วชิาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาฯ คะแนนรวม 100 คะแนน             
      1.3.2 โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกจากลำดับคะแนนของผู้สมัครนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ โดยเรียงลำดับ 

     คะแนนจากมากไปน้อย จำนวน 130 คน 
      1.3.3 กรณีท่ีมีนักเรียนลำดับสุดท้ายมีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนสอบ  

     วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาฯ 
     และลำดับที่สมัครตามลำดับ โดยการตัดสินของคณะกรรมการรับนักเรียน ถือว่าสิ้นสุด 

      1.3.4 กรณีท่ีมีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการมารายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ  
     โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับถัดไป จนครบเต็มจำนวนที่ประกาศรับ  
     และถ้านักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่ถึง 130 คน โรงเรียนจะนำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียน   
     นอกเขตพ้ืนที่บริการจนครบจำนวนประกาศรับ 

/1.4 กำหนดการ... 
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 1.4 กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ การรายงานตัว และมอบตัว 
 

รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล/รายงานตัว มอบตัว 
9-13 มีนาคม 2565 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ส่งเอกสารหลักฐาน 

ผ่าน 3 ช่องทางที่กำหนด 

26 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

30 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

2 เมษายน 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

  
 หมายเหตุ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และมอบตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
 
2. นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) รับจำนวน ๑30 คน 
    2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  2.1.1 มีความรักในสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
  2.1.2 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
       หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

2.1.3 เป็นโสด 
  2.1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

2.1.5 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนอกเขตพ้ืนที่บริการ (ทั่วประเทศ) 
2.2 ขั้นตอนการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 

  2.2.1 ขั้นตอนการสมัคร 
      2.2.1.1  ช่องทางที่ 1  ยื่นหลักฐานการสมัคร บรรจุลงในซองปิดผนึกโดยจ่าหน้าซอง 
         ระบุชื่อผู้สมัคร เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย นำใส่กล่องรับเอกสาร 
         บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้นล่างอาคารสิริยาคาร  
         ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.  
  2.2.1.2  ช่องทางที่ 2  จัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์  
         ต้องส่งแบบด่วนพิเศษเท่านั้น  
         ประทับตราภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565     
  2.2.1.3  ช่องทางที่ 3  จัดส่งหลักฐานการสมัครโดยแนบไฟล์  
         ส่งทาง E-mail : rwb.admission2565@gmail.com 
         ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.  
         โดยระบุเรื่อง : สมัครเรียน ตามด้วยชื่อและนามสกุล 
         ตัวอย่างเช่น   สมัครเรียน ด.ช. รักเรียน เรียนดี 
 
 
 
 
 

 
/2.2.2 หลักฐาน... 
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  2.2.2 หลักฐานการสมัคร 
       2.2.2.1 ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ติดรูปถ่าย 1 รูป กรอกรายละเอียดให้ครบ 
            2.2.2.2 สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (เอกสาร ปพ.1 หรือ ปพ.7)  
      ที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
      พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด 
        2.2.2.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง      
      พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด 
        2.2.2.4 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 
         หมายเหตุ กรณีที ่มีการปลอมแปลงเอกสาร จะไม่ร ับพิจารณาการรับสมัครเข้าเรียนต่อ ของ 
         โรงเรียนราชวินิตบางแก้วและจะมีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการปลอมแปลง 
         เอกสารทางราชการ  
 
 2.3  การคัดเลือก 
   2.3.1 กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบ 5 วิชาหลัก ได้แก่  
    วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษาฯ   
    คะแนนรวม 100 คะแนน             
    2.3.2 โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกจากลำดับคะแนนของผู้สมัครนักเรียนทั่วไป โดยเรียงลำดับคะแนน 
     จากมากไปน้อย จำนวน 130 คน 
    2.3.3 กรณทีีม่ีนักเรียนลำดับสุดท้าย มีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนสอบ 
    วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาฯ   
    และลำดับที่สมัคร ตามลำดับ โดยการตัดสินของคณะกรรมการรับนักเรียนถือว่าสิ้นสุด 
    2.3.4  กรณีท่ีมีนักเรียนทั่วไป มารายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศผู้สอบได้ โรงเรียนจะเรียก  
    นักเรียนที่สอบได้ลำดับถัดไป จนครบเต็มจำนวนที่ประกาศรับ 
 
 2.4 กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ การรายงานตัว และมอบตัว 
 

รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล/รายงานตัว มอบตัว 
9-13 มีนาคม 2565 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ส่งเอกสารหลักฐาน 

ผ่าน 3 ช่องทางที่กำหนด 

26 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

30 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

2 เมษายน 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

 

 หมายเหตุ วัน เวลา สถานที่สอบคดัเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และมอบตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ ์
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3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   รับจำนวน  48  คน  ดังนี้ 
    3.1 ด้านทัศนศิลป์      จำนวน  5  คน 
    3.2 ด้านนาฏศิลป์ไทย      จำนวน  3  คน 
    3.3 ด้านคณิตศาสตร์ (เอแม็ทและซูโดกุ)  จำนวน  2  คน 
    3.4 ด้านกีฬา        จำนวน 38  คน  แบ่งเป็น 
  3.4.1 กีฬาฟุตบอล     จำนวน  12 คน 
  3.4.2 กีฬาฟุตซอล     จำนวน  12 คน 
  3.4.3 กีฬาบุคคล     จำนวน    8 คน 
  3.4.4 กีฬามวย      จำนวน    3 คน 
  3.4.5 กีฬาจักรยาน     จำนวน    3 คน  
 
 3.1 ด้านทัศนศิลป์  รับจำนวน  5  คน 
   3.1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     3.1.1.1 มีความรักในสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
    3.1.1.2 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
          หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
    3.1.1.3 เป็นโสด 
    3.1.1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
    3.1.1.5 มีความรักและความสนใจในการทำงานศิลปะ ทั้งการรับรู้และการถ่ายทอด   
    3.1.1.6 มีทักษะด้านวาดภาพ การใช้สี และมีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดวางองค์ประกอบ 
     3.1.1.7 มีศิลป์ที่แสดงถึงความซับซ้อนโดดเด่นมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
    3.1.1.8 มีความพร้อมที่จะเสียสละเวลาเพ่ือการฝึกซ้อมศิลปะและการแข่งขัน หรือการแสดง 
            ในกิจกรรมของโรงเรียน หรือ องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่โรงเรียนให้การสนับสนุน 
     3.1.2 ขั้นตอนการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 
          3.1.2.1 ขั้นตอนการสมัคร 

        1) ช่องทางที่ 1  ยื่นหลักฐานการสมัคร บรรจุลงในซองปิดผนึกโดยจ่าหน้าซอง 
             ระบุชื่อผู้สมัคร เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย นำใส่กล่องรับเอกสาร 
             บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้นล่างอาคารสิริยาคาร 
             ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
        2) ช่องทางที่ 2  จัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งแบบด่วนพิเศษเท่านั้น 
             ประทับตราภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 
        3) ช่องทางที่ 3  จัดส่งหลักฐานการสมัครโดยแนบไฟล์  
             ส่งทาง E-mail : rwb.admission2565@gmail.com 
             ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
             โดยระบุเรื่อง : สมัครเรียน ตามด้วยชื่อและนามสกุล 
             ตัวอย่างเช่น   สมัครเรียน ด.ช. รักเรียน เรียนดี 
 
 

/3.1.2.2 หลักฐาน... 
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     3.1.2.2 หลักฐานการสมัคร 
          1) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ติดรูปถ่าย 1 รูป  
         กรอกรายละเอียดให้ครบ 
          2) สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (เอกสาร ปพ.1 หรือ ปพ.7)  
         ที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
         พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชดุ 
          3) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
         พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชดุ 
         4) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่มีชื่อเจ้าบ้าน หรือ ชื่อเจ้าของบ้าน  
         พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (กรณีเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ) 
         5) แฟ้มสะสมผลงานด้านทัศนศิลป์ (ถ้ามี ให้นำมาในวันสอบภาคปฏิบัติ)  
          6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 
      หมายเหต ุ กรณีท่ีมีการปลอมแปลงเอกสาร จะไม่รับพิจารณาการรับสมัครเข้าเรียนต่อของ  
                โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และจะมีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการปลอมแปลง 
       เอกสารทางราชการ 
 
  3.1.3 การคัดเลือก 
        3.1.3.1 กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
      1) ทดสอบภาคปฏิบัติทักษะการวาดเส้น 50 คะแนน  
          (การวาดเส้นด้วยลายเส้นดินสอ เพื่อประเมินความสามารถทางความสัมพันธ์ระหว่าง 
          สายตาและวัตถุที่กำหนดได้) 
          วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ   
          - ดินสอเกรด EE 
          - คัตเตอร์ หรือ กบเหลาดินสอ 
          - ยางลบ 
      2) ทดสอบทักษะการวาดภาพระบายสีโปสเตอร์ 50 คะแนน  
          (การวัดผลและประเมินผลทักษะและประสบการณ์การวาดภาพระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ 
          ตามโจทย์ที่กำหนด)  
          วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ  
          - ดินสอ 2 บี หรือ ดินสอตามความถนัด 
          - สโีปสเตอร์ (แม่สี สีดำ สีขาว) 
          - พู่กัน แก้วน้ำ 
          - อุปกรณ์อ่ืนตามความเหมาะสม 
       3.1.3.2 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด  
           โดยมีคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป และเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย 
        3.1.3.3 หากมีเหตุสุดวิสัยระหว่างการสอบภาคปฏิบัติ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
           ทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

    /3.1.3.4 กรณีท่ีม.ี.. 
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       3.1.3.4 กรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ ทางโรงเรียนจะนำสัดส่วนนี้ 
           ไปเพิ่มจำนวนนักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพ้ืนที่บริการ) หรือ นักเรียนในเขต 
          พ้ืนที่บริการตามคุณสมบัติของนักเรียนต่อไป 
 
  3.1.4 กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ การรายงานตัว และมอบตัว 
 

รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล/รายงานตัว มอบตัว 
9-10 มีนาคม 2565 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ส่งเอกสารหลักฐาน 

ผ่าน 3 ช่องทางที่กำหนด 

22 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

23 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

2 เมษายน 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

 
 หมายเหตุ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และมอบตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
 
 3.2 ด้านนาฏศิลป์ไทย รบัจำนวน 3 คน  
   3.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
         3.2.1.1  มีความรักในสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
    3.2.1.2  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ    
                         เทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
    3.2.1.3  เป็นโสด 
    3.2.1.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
    3.2.1.5  มีทักษะในด้านนาฏศิลป์ไทย  
    3.2.1.6  มีผลงานการเป็นนักเรียนนาฏศิลป์ของโรงเรียนหรือมีเกียรติบัตร  
          (ระดับจังหวัดหรือประเทศ) หรือแฟ้มผลงานที่แสดงถึงความสามารถ 
        ทางด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างชัดเจน 
    3.2.1.7  มีความพร้อมที่จะเสียสละเวลาเพื่อการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ไทย การแข่งขัน หรือการแสดง 
          ในกิจกรรมของโรงเรียนหรือองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่โรงเรียนให้การสนับสนุน 
  3.2.2 ขั้นตอนการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 
       3.2.2.1 ขัน้ตอนการสมัคร 

     1) ช่องทางที่ 1 ยื่นหลักฐานการสมัคร บรรจุลงในซองปิดผนึกโดยจ่าหน้าซอง 
        ระบุชื่อผู้สมัคร เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย นำใส่กล่องรับเอกสาร 
        บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้นล่างอาคารสิริยาคาร 
        ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.   
     2) ช่องทางที่ 2 จัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ 
         ต้องส่งแบบด่วนพิเศษเท่านั้น 
        ประทับตราภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 
 

/3) ช่องทาง… 
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     3)  ช่องทางที่ 3 จัดส่งหลักฐานการสมัครโดยแนบไฟล์  
        ส่งทาง E-mail : rwb.admission2565@gmail.com 
        ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
        โดยระบุเรื่อง : สมัครเรียน ตามด้วยชื่อและนามสกุล 
        ตัวอย่างเช่น   สมัครเรียน ด.ช. รักเรียน เรียนดี 
 

   3.2.2.2 หลักฐานการสมัคร 
      1) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ติดรูปถ่าย 1 รูป กรอกรายละเอียดให้ครบ
      2) สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (เอกสาร ปพ.1 หรือ ปพ.7)  
          ที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
          พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด 
      3) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
           โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด 
      4) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ หลักฐานที่มีชื่อเจ้าบ้าน หรือ ชื่อเจ้าของบ้าน 
          พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (กรณีเป็นนกัเรียนในเขตพื้นที่บริการ) 
      5) แฟ้มสะสมผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทย (ถ้ามีให้นำมาในวันสอบภาคปฏิบัติ) 
      6) สำเนาเอกสารภาพถ่ายผลงาน การเป็นนักเรียนนาฏศิลป์ของโรงเรียน หรือ  
          สำเนาเกียรติบัตรที่รับรองความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
         7) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 
    หมายเหตุ กรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสาร จะไม่รับพิจารณาการรับสมัครเข้าเรียนต่อของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว   
       และจะมีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ 
 
                      3.2.3 การคัดเลือก 
       3.2.3.1 กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบภาคปฏิบัติผลงานด้านนาฏศิลป์ไทย  
       แฟ้มสะสมผลงาน และ การสัมภาษณ์นักเรียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
      1) สอบภาคปฏิบัติ 80 คะแนน 
           1.1) รำเพลงบังคับ 1 เพลง (เพลงแม่บทเล็ก) และเพลงอิสระ 1 เพลง  
         (นักเรียนจะต้องเตรียมซีดีเพลงทั้งเพลงบังคับเพลงอิสระและผ้าโจงกระเบนแดง 
         สำหรับปฏิบัติมาเอง) 
         เกณฑ์การสอบภาคปฏิบัติ 80 คะแนน  
         ความถูกต้องของท่ารำ  40 คะแนน 
         จังหวะการเชื่อมท่า    20 คะแนน 
         ลีลาความสวยงาม    20 คะแนน 
      2) ผลงานด้านนาฏศิลป์ไทย      10 คะแนน 
      3) สอบสัมภาษณ์ เพื่อดูบุคลิกท่าทาง    10 คะแนน 
    3.2.3.2 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ แฟ้มสะสมผลงาน  
        ด้านนาฏศิลป์ไทย และการสัมภาษณ์นักเรียน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด  
        โดยมีคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป และเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย 
 

/3.2.3.3 หากมีเหต.ุ.. 
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    3.2.3.3 หากมีเหตุสุดวิสัยในระหว่างการสอบภาคปฏิบัติ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ 
         ของคณะกรรมการทดสอบภาคปฏิบัติ 
    3.2.3.4  กรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ โรงเรียนจะนำสัดส่วนนี้  
       ไปเพ่ิมจำนวนนักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพ้ืนที่บริการ) หรือ นักเรียนในเขต  
        พ้ืนที่บริการตามคุณสมบัติของนักเรียนต่อไป 
 
  3.2.4 กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ การรายงานตัวและมอบตัว 
 

  

รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
9-10 มีนาคม 2565 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ส่งเอกสารหลักฐาน 

ผ่าน 3 ช่องทางที่กำหนด 

22 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

23 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

2 เมษายน 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

 

  หมายเหตุ วัน เวลา สถานที่สอบคดัเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และมอบตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ ์
 
 3.3 ด้านคณิตศาสตร์ (เอแม็ทและซูโดกุ)  รับจำนวน  2  คน 
   3.3.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    3.3.1.1 มีความรักในสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
    3.3.1.2 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
          หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
    3.3.1.3 เป็นโสด 
     3.3.1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
     3.3.1.5 มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  ไม่ต่ำกว่า 3.00  
          และมีเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยมีใบรับรองผลการเรียน 
          จากสถานศึกษา 
    3.3.1.6 มีใบรับรองจากทางสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย  
       หรือสถาบันการศึกษา 
    3.3.1.7 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องมีความพร้อมที่จะเสียสละเวลาเพื่อเข้ารับ 
           การฝึกซ้อมช่วงเช้าและเย็นหลังเลิกเรียน และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันตามที่  
        โรงเรียนกำหนดได้แม้ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ โดยไม่มีเงื่อนไข 
    3.3.1.8 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องพัฒนาศักยภาพ และเข้าร่วมการแข่งขัน 
            สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
    3.3.1.9 หากนักเรียนได้รับรางวัลทางด้านความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ (เอแม็ทและซูโดกุ)  
            ระดับภาค หรือระดับชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 
 

/3.3.2 ขั้นตอน... 
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  3.3.2 ขั้นตอนการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 
       3.3.2.1 ขั้นตอนการสมัคร 

     1) ช่องทางที่ 1 ยื่นหลักฐานการสมัคร บรรจุลงในซองปิดผนึกโดยจ่าหน้าซอง 
        ระบุชื่อผู้สมัคร เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย นำใส่กล่องรับเอกสาร 
        บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้นล่างอาคารสิริยาคาร    
        ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.  
     2)  ช่องทางที่ 2 จัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งแบบด่วนพิเศษเท่านั้น 
        ประทับตราภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 
     3) ช่องทางที่ 3 จัดส่งหลักฐานการสมัครโดยแนบไฟล์  
        ส่งทาง E-mail : rwb.admission2565@gmail.com 
        ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
        โดยระบุเรื่อง : สมัครเรียน ตามด้วยชื่อและนามสกุล 
        ตัวอย่างเช่น   สมัครเรียน ด.ช. รักเรียน เรียนดี 

    3.3.2.2 หลักฐานการสมัคร 
        1) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ติดรูปถ่าย 1 รูป  
       กรอกรายละเอียดให้ครบ 
       2) สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (เอกสาร ปพ.1 หรือ ปพ.7)  
       ที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
       พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด 
       3)  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
       พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด 
       4) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่มีชื่อเจ้าบ้าน หรือ ชื่อเจ้าของบ้าน  
       พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (กรณีเป็นนักเรยีนในเขตพื้นที่บริการ) 
       5) สำเนาหลักฐานผลงานสูงสุดของนักเรียน 2 รางวัล  
       (เกียรติบัตรพร้อมภาพถ่ายผลงาน 2 ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564)  
       แนบมาพร้อมใบสมัคร 
       6) แฟ้มสะสมผลงาน (ให้นำมาในวันสอบภาคปฏิบัติ) 
                   7) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 
     หมายเหตุ กรณีท่ีมีการปลอมแปลงเอกสาร จะไม่รับพิจารณาการรับสมัครเข้าเรียนต่อของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
              และจะมีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ 
 
  3.3.3 การคัดเลือก 
       3.3.3.1 กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  
        คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
      1) ทดสอบทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว) 20  คะแนน 
       2) ทดสอบความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์     20 คะแนน 
      3) ทดสอบความถนัดทางด้านเอแม็ทและซูโดกุ    30 คะแนน 
 

/4) สอบสัมภาษณ์... 
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      4) สอบสัมภาษณ์           20  คะแนน 
      5) ทดสอบภาคปฏิบัติ         10  คะแนน 
    3.3.3.2 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
                           กำหนดโดยมีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย  
    3.3.3.3 หากมีเหตุสุดวิสัยในระหว่างการสอบ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ   
       ทดสอบภาคปฏิบัติ 
    3.3.3.4 กรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ  
         โรงเรียนจะนำสัดส่วนนี้ไปเพ่ิมจำนวนนักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป  
       (นอกเขตพ้ืนที่บริการ) หรือนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการตามคุณสมบัติของนักเรียนต่อไป 
 
  3.3.4 กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ การรายงานตัว และมอบตัว 
 

 

รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล/รายงานตัว มอบตัว 
9-10 มีนาคม 2565 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ส่งเอกสารหลักฐาน 

ผ่าน 3 ช่องทางที่กำหนด 

22 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

23 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

2 เมษายน 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

 
  หมายเหตุ  วนั เวลา สถานทีส่อบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และมอบตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ ์
 
 3.4 ด้านกีฬา รับจำนวน 38  คน 
   3.4.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    3.4.1.1 มีความรักในสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
     3.4.1.2 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
          หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  
    3.4.1.3 เป็นโสด 
    3.4.1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
    3.4.1.5 มีทักษะในด้านกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และกีฬาประเภทบุคคล ได้แก่ ว่ายน้ำ แบดมินตัน  
         เทเบิลเทนนิส เทนนิส ยิมนาสติกลีลา จักรยาน มวย กอล์ฟ เป็นต้น 
    3.4.1.6 มีผลงานหรือการเป็นนักกีฬาโรงเรียน หรือมีเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ  
         ที่หน่วยงานจัดการแข่งขันออกให้ ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียนขึ้นไป หรือ  
       กีฬาประเภทบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีผลงานระดับประเทศขึ้นไป 
     3.4.1.7 ผู้ปกครองต้องยินยอมทำบันทึกข้อตกลง/บันทึกความเขา้ใจ (MOU) ในการให้การสนับสนนุนักเรียน 
       เป็นนักกีฬาของโรงเรียน และให้นักเรียนรว่มทำการฝึกซ้อมตามทีโ่รงเรียนกำหนด และถ้าผู้ปกครอง 
       ให้นักเรียนไปแข่งขันในหนว่ยงานอ่ืน ๆ  จะต้องได้รับการยนิยอมจากโรงเรียนก่อน 
 
 
 

/3.4.2 ขั้นตอน... 
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    3.4.2 ขั้นตอนการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 
     3.4.2.1ขั้นตอนการสมัคร 

      1) ช่องทางที่ 1  ยื่นหลักฐานการสมัคร บรรจุลงในซองปิดผนึกโดยจ่าหน้าซอง 
          ระบุชื่อผู้สมัคร เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย นำใส่กล่องรับเอกสาร 
          บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้นล่างอาคารสิริยาคาร   
          ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
      2) ช่องทางที่ 2  จัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งแบบด่วนพิเศษเท่านั้น 
           ประทับตราภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 
      3) ช่องทางที่ 3   จัดส่งหลักฐานการสมัครโดยแนบไฟล์  
          ส่งทาง E-mail : rwb.admission2565@gmail.com 
         ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. 

            โดยระบุเรื่อง : สมัครเรียน ตามด้วยชื่อและนามสกุล 

          ตัวอย่างเช่น  สมัครเรียน ด.ช. รักเรียน เรียนดี 
     3.4.2.2 หลักฐานการสมัคร 
         1) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ติดรูปถ่าย 1 รูป  
         กรอกรายละเอียดให้ครบ 
         2) สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (เอกสาร ปพ.1 หรือ ปพ.7)  
         ที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
         พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชดุ 
         3) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
         พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชดุ 
         4) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่มีชื่อเจ้าบ้าน หรือ ชื่อเจ้าของบ้าน  
        พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (กรณีเป็นนักเรยีนในเขตพื้นที่บริการ) 
         5) สำเนาเอกสารรับรองผลงาน หรือ สำเนาการเป็นนักกีฬาของโรงเรียนหรือ  
         มีสำเนาเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดการแข่งขันออกให้  
         ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียนขึ้นไป 
         6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 
       หมายเหตุ กรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสาร จะไม่รับพิจารณาการรับสมัครเข้าเรียนต่อของ  
       โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  และจะมีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการปลอมแปลง 
       เอกสารทางราชการ 
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   3.4.3 การคัดเลือก 
     3.4.3.1 กีฬาฟุตบอล 
       1) กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบภาคปฏิบัติ  
       คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
       (นักเรียนเตรียมชุดกีฬาตามประเภทที่สมัครมาในวันสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ) 
       1.1) การทดสอบการเดาะบอล      20  คะแนน 
        1.2) การทดสอบการเลี้ยงลูกบอลตามอุปกรณ์ท่ีกำหนด 20  คะแนน 
        1.3) การทดสอบทักษะการเล่นทีม      60  คะแนน 
       2) นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
         กำหนดโดยมีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป และเรียงลำดับคะแนน จากมากไปน้อย 
       3) หากมีเหตุสุดวิสัยในระหว่างการสอบภาคปฏิบัติ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ   
           คณะกรรมการทดสอบภาคปฏิบัติ 

    4) กรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ โรงเรียนจะนำสัดส่วนนี้ 
    ไปเพิ่มจำนวนนักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพ้ืนที่บริการ) หรือนักเรียน 
    ในเขตพ้ืนที่บริการตามคุณสมบัติของนักเรียน 

    3.4.3.2 กีฬาฟุตซอล 
       1) กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบภาคปฏิบัติ  
           คะแนนเต็ม 100  คะแนน ดังนี้ 
        (นักเรียนเตรียมชุดกีฬาตามประเภทที่สมัครมาในวันสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ) 
       1.1) ความสามารถเฉพาะตัว      20 คะแนน 
       1.2) ความเข้าใจในระบบการเล่นกีฬาฟุตซอล 20  คะแนน 
       1.3) ความสามารถในการเล่นทีม    60  คะแนน  
       2) นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด  
        โดยมีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป และเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย  
       3) หากมีเหตุสุดวิสัยในระหว่างการสอบภาคปฏิบัติ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ 
       ของคณะกรรมการทดสอบภาคปฏิบัติ 
       4) กรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับโรงเรียนจะนำสัดส่วนนี้ 
       ไปเพิ่มจำนวนนักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพ้ืนที่บริการ) หรือนักเรียน 
       ในเขตพ้ืนที่บริการตามคุณสมบัติของนักเรียน 
    3.4.3.3 กีฬาบุคคล 
        1) กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้วิธีการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
        ในการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคลที่ดีที่สุด ระหว่างปีพ.ศ.2562 - พ.ศ.2565  
        คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
        1.1) รางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ 100 คะแนน 
           1.1.1)รางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ ชนะเลิศ     100 คะแนน 
           1.1.2) รางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ อันดับสอง    98 คะแนน 
           1.1.3) รางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ อันดับสาม    96 คะแนน 
           1.1.4) รางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ อันดับสี่    94 คะแนน 
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           1.1.5) รางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ อันดับห้า    92 คะแนน 
           1.1.6) รางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ อันดับหก-สิบ 91 คะแนน 
        1.2) รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ 90 คะแนน 
           1.2.1) รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ ชนะเลิศ   90  คะแนน 
           1.2.2) รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ อันดับสอง  88  คะแนน 
           1.2.3) รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ อันดับสาม  86  คะแนน 
           1.2.4) รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ อันดับสี่   84  คะแนน 
           1.2.5) รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ อันดับห้า  82  คะแนน 
           1.2.6) รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ อันดับหก-สิบ 81 คะแนน 
              1.3) รางวัลการแข่งขันระดับภาค  80  คะแนน 
            1.3.1) รางวัลการแข่งขันระดับภาค ชนะเลิศ   80  คะแนน 
            1.3.2) รางวัลการแข่งขันระดับภาค อันดับสอง   78  คะแนน 
            1.3.3) รางวัลการแข่งขันระดับภาค อันดับสาม   76  คะแนน 
            1.3.4) รางวัลการแข่งขันระดับภาค อันดับสี่   74  คะแนน 
            1.3.5) รางวัลการแข่งขันระดับภาค อันดับห้า   72  คะแนน 
            1.3.6) รางวัลการแข่งขันระดับภาค อันดับหก-สิบ  71  คะแนน 
         1.4) รางวัลการแข่งขันระดับจังหวัด  70  คะแนน 
            1.4.1) รางวัลการแข่งขันระดับจังหวัด ชนะเลิศ   70  คะแนน 
            1.4.2) รางวัลการแข่งขันระดับจังหวัด อันดับสอง  68  คะแนน 
            1.4.3) รางวัลการแข่งขันระดับจังหวัด อันดับสาม  66  คะแนน 
            1.4.4) รางวัลการแข่งขันระดับจังหวัด อันดับสี่   64  คะแนน 
            1.4.5) รางวัลการแข่งขันระดับจังหวัด อันดับห้า       62  คะแนน 
            1.4.6) รางวัลการแข่งขันระดับจังหวัด อันดับหก-สิบ  60  คะแนน 
        2) นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ  
        กำหนดโดยมีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย  
        3) หากมีเหตุสุดวิสัยในการคัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ   
           4) กรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ โรงเรียนจะนำสัดส่วนนี้ 
       ไปเพิ่มจำนวนนักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพ้ืนที่บริการ) หรือนักเรียน 
       ในเขตพ้ืนที่บริการตามคุณสมบัติของนักเรียน 
       3.4.3.4 กีฬามวย 
      1) กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบภาคปฏิบัติ และแฟ้มสะสมผลงาน  
           คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้  
          (นักเรียนเตรียมชุดกีฬาตามประเภทที่สมัครมาในวันสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ) 
                                1.1) แฟ้มสะสมผลงาน  30 คะแนน 
          1.2) การทดสอบการนำทักษะมวยสมัครเล่นมาบริหารร่างกาย  
            (การเล่นลม) เป็นยก ยกละ 5 นาที 1 ยก  20 คะแนน 
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          1.3) การทดสอบทักษะมวยสมัครเล่นกับกระสอบทรายเป็นยก ยกละ 3 นาที 3 ยก  
            แต่ละยกพัก 2 นาที   30   คะแนน 
          1.4) การทดสอบการเข้าคู่ปล้ำวงใน เวลา 10 นาที  20 คะแนน 
      2) นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด 
           โดยมีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป และเรียงลำดับคะแนน จากมากไปน้อย  
       3) หากมีเหตุสุดวิสัยในระหว่างการสอบภาคปฏิบัติ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ   
          คณะกรรมการทดสอบภาคปฏิบัติ 
       4) กรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ โรงเรียนจะนำสัดส่วนนี้ 
       ไปเพิ่มจำนวนนักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพ้ืนที่บริการ) หรือนักเรียน 
       ในเขตพ้ืนที่บริการตามคุณสมบัติของนักเรียน    
   3.4.3.5 กีฬาจักรยาน 
      1)  กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้วิธีการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานในการแข่งขันกีฬา 
      จักรยานที่ดีที่สุด ระหว่างปีพ.ศ.2563 - พ.ศ.2565  คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
          1.1) รางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ 100 คะแนน 
         1.1.1) รางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ ชนะเลิศ    100  คะแนน 
         1.1.2) รางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ อันดับสอง  98  คะแนน 
         1.1.3) รางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ อันดับสาม  96  คะแนน 
         1.1.4) รางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ อันดับสี่   94  คะแนน 
         1.1.5) รางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ อันดับห้า  92  คะแนน 
         1.1.6) รางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ อันดับหก-สิบ91 คะแนน 
      1.2) รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ 90 คะแนน 
         1.2.1) รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ ชนะเลิศ   90  คะแนน 
         1.2.2) รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ อันดับสอง  88  คะแนน 
         1.2.3) รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ อันดับสาม  86  คะแนน 
         1.2.4) รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ อันดับสี่   84  คะแนน 
         1.2.5) รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ อันดับห้า   82  คะแนน 
         1.2.6) รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ อันดับหก-สิบ  81  คะแนน 
      1.3) รางวัลการแข่งขันระดับภาค 80 คะแนน 
         1.3.1) รางวัลการแข่งขันระดับภาค ชนะเลิศ    80  คะแนน 
         1.3.2) รางวัลการแข่งขันระดับภาค อันดับสอง   78  คะแนน 
         1.3.3) รางวัลการแข่งขันระดับภาค อันดับสาม   76  คะแนน 
         1.3.4) รางวัลการแข่งขันระดับภาค อันดับสี่        74  คะแนน 
         1.3.5) รางวัลการแข่งขันระดับภาค อันดับห้า    72  คะแนน 
         1.3.6) รางวัลการแข่งขันระดับภาค อันดับหก-สิบ   71  คะแนน 
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      1.4) รางวัลการแข่งขันระดับจังหวัด 70 คะแนน 
         1.4.1) รางวัลการแข่งขันระดับจังหวัด ชนะเลิศ   70  คะแนน 
         1.4.2) รางวัลการแข่งขันระดับจังหวัด อันดับสอง   68  คะแนน 
         1.4.3) รางวัลการแข่งขันระดับจังหวัด อันดับสาม   66  คะแนน 
         1.4.4) รางวัลการแข่งขันระดับจังหวัด อันดับสี่   64  คะแนน 
           1.4.5) รางวัลการแข่งขันระดับจังหวัด อันดับห้า       62  คะแนน 
         1.4.6) รางวัลการแข่งขันระดับจังหวัด อันดับหก-สิบ  60  คะแนน 
      2) นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด 
      โดยมีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย  
      3) หากมีเหตุสุดวิสัยในการคัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ    
       4) กรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับโรงเรียนจะนำสัดส่วนนี้ไป 
      เพ่ิมจำนวนนักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพ้ืนที่บริการ) หรือนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
      ตามคุณสมบัติของนักเรียน 
 
  3.4.4 กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ การรายงานตัว และมอบตัว 
 

รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล/รายงานตัว มอบตัว 
9-10 มีนาคม 2565 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ส่งเอกสารหลักฐาน 

ผ่าน 3 ช่องทางที่กำหนด 

22 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

23 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

2 เมษายน 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

 
      หมายเหตุ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และมอบตวัอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
 

 4. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับจำนวน 12 คน 
      4.1 เกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
   4.1.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
        เพ่ือจัดตั้งโรงเรียนราชวินิตบางแก้วซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน  
        มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
    4.1.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   4.1.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสยีสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ 
        ดูแลเป็นพิเศษ    
   4.1.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
     4.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   4.2.1 มีความรักในสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
   4.2.2 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ    
        หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

/4.2.3 เป็นโสด… 
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   4.2.3 เป็นโสด 
   4.2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
        ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข ยาเสพติดทุกประเภท โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติ  
        พร้อมลงนามรับรองจากโรงเรียน 

 
     4.3 ขั้นตอนการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 
   4.3.1 ขั้นตอนการสมัคร 

       4.3.1.1) ช่องทางที่ 1  ยื่นหลักฐานการสมัคร บรรจุลงในซองปิดผนึกโดยจ่าหน้าซอง 
         ระบุชื่อผู้สมัคร เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย นำใส่กล่องรับเอกสาร 
          บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้นล่างอาคารสิริยาคาร   
         ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
   4.3.1.2) ช่องทางที่ 2  จัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งแบบด่วนพิเศษเท่านั้น 
         ประทับตราภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565 
   4.3.1.3) ช่องทางที่ 3  จัดส่งหลักฐานการสมัครโดยแนบไฟล์  
         ส่งทาง E-mail : rwb.admission2565@gmail.com 
         ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
         โดยระบุเรื่อง: สมัครเรียน ตามด้วยชื่อและนามสกุล 
         ตัวอย่างเช่น  สมัครเรียน ด.ช. รักเรียน เรียนดี 

   4.3.2 หลักฐานการสมัคร 
       4.3.2.1 ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  
        ติดรูปถ่าย 1 รูป กรอกรายละเอียดให้ครบ  
     4.3.2.2 ใบคำร้องขอสมัครคัดเลือกประเภทนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 
      4.3.2.3 สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (เอกสาร ปพ.1 หรือ ปพ.7)  
             ที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
             พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชดุ 
      4.3.2.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
             พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชดุ 
      4.3.2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่มีชื่อเจ้าบ้าน หรือ ชื่อเจ้าของบ้าน  
             พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (กรณีเป็นนักเรยีนในเขตพื้นที่บริการ) 
      4.3.2.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 
     หมายเหตุ  กรณีท ี ่ม ีการปลอมแปลงเอกสาร จะไม ่ร ับพ ิจารณาการร ับสม ัครเข ้าเร ียนต ่อของ 
      โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และจะมีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการปลอมแปลงเอกสาร 
      ทางราชการ 
 
 
 
 
 

/4.4 แนวปฏิบัต.ิ.. 



-18- 
 

 
  4.4 แนวปฏิบัติการสมัครเข้าเรียนประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
    4.4.1 ผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้นักเรียนเข้าเรียนประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
         ให้ขอรับคำร้องขอสมัครคัดเลือกประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
         ที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
    4.4.2 ผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้นักเรียนเข้าเรียนประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
         ต้องดำเนินการกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องขอสมัครคัดเลือกประเภท  
         นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
         โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานทั้งหมด ในวันที่ 9-13 มีนาคม 2565  
          ที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โดยให้ผู้ปกครองมาให้ข้อมูลเบื้องต้น  
       ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ตามช่วงเวลา และสถานที่ท่ีโรงเรียนกำหนด 
    4.4.3 คณะกรรมการรับนักเรียน จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ     
           ทีผ่่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการคัดเลือก 
    4.4.4 หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ไม่รับเงินบริจาค 
         หรือทรัพย์สินอื่นใด โดยมีเงื่อนไขผูกพันเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน   
    4.4.5 การพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ถือเป็นการสิ้นสุด 

     4.4.6 กรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ ทางโรงเรียนจะนำสัดส่วนนี ้  
      ไปเพ่ิมจำนวนนักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพ้ืนที่บริการ)  

     4.5 การคัดเลือก 
     4.5.1 พิจารณาจากหลักฐานที่นักเรียนและผู้ปกครองนำมาแสดง 
      4.5.2 การสัมภาษณ์ 
 
     4.6 กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ การรายงานตัว และมอบตัว 
 

รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล/รายงานตัว มอบตัว 
9-13 มีนาคม 2565 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ส่งเอกสารหลักฐาน 

ผ่าน 3 ช่องทางที่กำหนด 

26 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

30 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

2 เมษายน 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

  

        หมายเหต ุวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และมอบตัวอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้
          ตามสถานการณ์ 
 

5. สถานที่รับสมัคร 
    รับสมัครทางออนไลน์ และส่งเอกสารหลักฐานผ่าน 3 ช่องทางที่กำหนด 
 
6. การประกาศผลและรายงานตัว 
    นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ต้องดูประกาศผล และรายงานตัวด้วยตนเอง        
    ตามวันเวลา และสถานทีท่ี่กำหนด หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
 

/7. การมอบ... 
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7. การมอบตัว 
    นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ต้องผ่านขั้นตอนการรายงานตัวตามกำหนด 
    และผู้ปกครองจะต้องเตรียมการมอบตัวนักเรียน ดังนี้ 
    7.1 จดัเตรียมเอกสารที่ใช้ในการมอบตัวให้ครบถ้วน 
    7.2 จัดเตรียมเงินบำรุงการศึกษาตามที่โรงเรียนกำหนด และชำระในวันมอบตัว หรือเอกสารการชำระเงินมาแสดงในวันมอบตัว 
    7.3 นกัเรียนทีไ่ม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว     
      สำหรับนักเรียนที่มอบตัว  หากผู้ปกครองไม่ประสงค์จะให้นักเรียนศึกษาต่อที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  
  โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินบำรุงการศึกษา 
 

8. การเก็บเงินบำรุงการศึกษา 
    8.1 ห้องเรียนทั่วไป 
 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1.  เพิ่มศักยภาพนอกเหนือหลักสูตร 
     ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 

 
900 

 
900 

2.  สอนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือมาตรฐานรัฐ  
     ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐ 
     ค่าใช้จ่ายร่วมกิจกรรมฯ เกินมาตรฐานรัฐ 

 
500 
600 

 
500 
600 

3.  สวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน 
     ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
     ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
     ค่าตรวจสุขภาพนอกเหนือบริการของรัฐ 
     ค่าสาธารณูปโภค 

 
300 

1,750 
100 

1,000 

 
- 

1,750 
- 

1,000 
รวม 5,150 4,750 

 

 8.2 โครงการห้องเรียนรูปแบบพิเศษ 
   8.2.1 โครงการห้องเรียนรูปแบบพิเศษ EIS 
 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1.  เพิ่มศักยภาพนอกเหนือหลักสูตร 
     ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 

 
900 

 
900 

2.  สอนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือมาตรฐานรัฐ 
 ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 
     ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐ 
     ค่าใช้จ่ายร่วมกิจกรรมฯ เกินมาตรฐานรัฐ 

 
2,500 
500 

1,150 

 
2,500 
500 
225 

3.  สวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 
     ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
     ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
     ค่าตรวจสุขภาพนอกเหนือบริการของรัฐ 

 
300 

1,750 
100 

 
- 

1,750 
- 

รวม 7,200 5,905 
/8.2.2 โครงการ... 
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   8.2.2 โครงการห้องเรียนรูปแบบพิเศษ เตรียมนายร้อย (Pre-cadet) 
 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1.  เพิ่มศักยภาพนอกเหนือหลักสูตร 
     ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 

 
900 

 
900 

2.  สอนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือมาตรฐานรัฐ 
 ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 
     ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐ 
     ค่าใช้จ่ายร่วมกิจกรรมฯ เกินมาตรฐานรัฐ 

 
2,500 
500 

2,000 

 
2,500 
500 
800 

3.  สวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 
     ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
     ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
     ค่าตรวจสุขภาพนอกเหนือบริการของรัฐ 

 
300 

1,750 
100 

 
- 

1,750 
- 

รวม 8,050 6,450 
 
   8.2.3 โครงการห้องเรียนรูปแบบพิเศษ ด้านภาษาจีน  
 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1.  เพิ่มศักยภาพนอกเหนือหลักสูตร 
     ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 

 
900 

 
900 

2.  สอนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือมาตรฐานรัฐ 
 ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 
     ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐ 
     ค่าใช้จ่ายร่วมกิจกรรมฯ เกินมาตรฐานรัฐ 

 
2,500 
500 

5,900 

 
2,500 
500 

5,500 
3.  สวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 
     ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
     ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
     ค่าตรวจสุขภาพนอกเหนือบริการของรัฐ 

 
300 

1,750 
100 

 
- 

1,750 
- 

รวม 11,950 11,150 
 

  ทั้งนี้  ขอให้นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ศึกษารายละเอียด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับนักเรียน โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักเรียนต้องสมัครสอบเข้ารายงานตัวและ
มอบตัวตามขัน้ตอนที่กำหนดไว้ มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 

2. ศึกษา หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสมัครและการสอบคัดเลือกในแต่ละประเภทของนักเรียน 
ตามประกาศโรงเรียนอย่างละเอียด 
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3. การเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ต้องเป็นไปตามประกาศโรงเรียน การทักท้วงสิทธิ์ใด ๆ ต้องดำเนินการภายใน

กรอบเวลาที่กำหนด ถ้าพ้นกำหนดเวลาขั้นตอนใดแล้วถือว่าสิ้นสุดการพิจารณา 
4. หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว   

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2316-6313 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
5. การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนราชวินติบางแก้ว ถือเป็นการสิ้นสดุ 

 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

       ประกาศ    ณ   วันที่   17  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565 
 
 
 
 

      (นายจิราพงศ์  จุติธนะเสฏฐ์) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 


