
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 

ประเภทห้องเรียนปกติ 
.............................................................. 

 

 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอน และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที ่ได้มาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  เพื ่อให้การรับนักเรียน 
ที ่เข้าศึกษาต่อชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับ 
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน  
ระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ ดังนี้ 
 
1. ประเภทนักเรียนทั่วไป รับจำนวน <รอประกาศ> คน ดังนี้ 
     แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน <รอประกาศ> คน 
    แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ จำนวน <รอประกาศ> คน 
     แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น  จำนวน <รอประกาศ> คน 
    หมายเหตุ จำนวนนักเรียนที่จะรับแต่ละแผนการเรียนจะประกาศให้ทราบ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2565  
        ช่องทาง www.rwb.ac.th หลังจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3 เดิม) โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  
     ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวและเลือกแผนการเรียนเสร็จสิ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2565  
    1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1.1 มีความรกัในสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
 1.1.2 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
          หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
 1.1.3 เป็นโสด 
 1.1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
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   1.2 ขั้นตอนการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 
 1.2.1 ขั้นตอนการสมัคร 

         1.2.1.1 ช่องทางที่ 1  ยื่นหลักฐานการสมัคร บรรจุลงในซองปิดผนึก 
         โดยจ่าหน้าซองระบุชื่อผู้สมัคร เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย  
         นำใส่กล่องรับเอกสารบริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์   
         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 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 
1.2.2 หลักฐานการสมัคร 
         1.2.2.1 ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  
  ติดรูปถ่าย 1 รูปกรอกรายละเอียดให้ครบ  
         1.2.2.2 สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (เอกสาร ปพ.1 หรือ ปพ.7)  
  ที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด 
         1.2.2.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด 

          1.2.2.4 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น  
          หมายเหตุ กรณีท่ีมีการปลอมแปลงเอกสาร จะไม่รับพิจารณาการรับสมัครเข้าเรียนต่อของ 
     โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และจะมีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการปลอมแปลง 
     เอกสารทางราชการ 
 

    1.3 การคัดเลือก   
       กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบ 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  
       วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา คะแนนรวม 100 คะแนน   
 
 

    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 

27 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

31 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

3 เมษายน 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

                 /หมายเหตุ... 
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 หมายเหตุ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และมอบตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
    ตามสถานการณ์  
 
2. ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ แผนการเรียนกีฬา รับจำนวน 42 คน ดังนี้  
     ด้านกีฬาฟุตบอล   จำนวน  24  คน 
     ด้านกีฬาฟุตซอล   จำนวน  14  คน 
     ด้านกีฬามวย    จำนวน    4  คน 
    2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
          2.1.1 ด้านกีฬาฟุตบอล 
         2.1.1.1 มีความรกัในสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
         2.1.1.2 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
           หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
         2.1.1.3 เป็นโสด 
         2.1.1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
         2.1.1.5 มีทักษะในด้านกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดี 
         2.1.1.6 มีผลงานหรือการเป็นนักกีฬาโรงเรียน หรือมีเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ  
            ที่หน่วยงานจัดการแข่งขันออกให้ ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียนขึ้นไป 
         2.1.1.7 ผู้ปกครองต้องยินยอมทำบันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับโรงเรียน 
           ในการให้การสนับสนุนนักเรียนเป็นนักกีฬาของโรงเรียน และให้นักเรียนร่วมทำการฝึกซ้อม
           ตามท่ีโรงเรียนกำหนด และถ้าผู้ปกครองให้นักเรียนไปแข่งขันในหน่วยงานอื่น ๆ 
           จะต้องได้รับการยินยอมจากโรงเรียนก่อน 
          2.1.2 ด้านกีฬาฟุตซอล 
           2.1.2.1 มีความรกัในสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
          2.1.2.2 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
            หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
          2.1.2.3 เป็นโสด 
          2.1.2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
          2.1.2.5 มีทักษะในด้านกีฬาฟุตซอลเป็นอย่างดี 
          2.1.2.6 มีผลงานหรอืการเป็นนักกีฬาโรงเรียน หรือมีเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ  
             ที่หน่วยงานจัดการแข่งขันออกให้ ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียนขึ้นไป 
          2.1.2.7 ผู้ปกครองต้องยินยอมทำบันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับโรงเรียน 
             ในการให้การสนับสนุนนักเรียนเป็นนักกีฬาของโรงเรียน และให้นักเรียนร่วมทำการฝึกซ้อม 
             ตามที่โรงเรียนกำหนด และถ้าผู้ปกครองให้นักเรียนไปแข่งขันในหน่วยงานอ่ืน ๆ 
              จะต้องได้รับการยินยอมจากโรงเรียนก่อน 
 
 
 

/2.1.3 ด้านกีฬา... 
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  2.1.3 ด้านกีฬามวย 
  2.1.3.1 มีความรกัในสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
  2.1.3.2 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
    หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
  2.1.3.3 เป็นโสด 
  2.1.3.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  2.1.3.5 มีทักษะในด้านกีฬามวยเป็นอย่างดี 
  2.1.3.6 มีผลงานหรือการเป็นนักกีฬาโรงเรียน หรือมีเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ  
         ที่หน่วยงานจัดการแข่งขันออกให้ ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียนขึ้นไป 
  2.1.3.7 ผู้ปกครองต้องยินยอมทำบันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับโรงเรียน 
               ในการให้การสนับสนุนนักเรียนเป็นนักกีฬาของโรงเรียน และให้นักเรียนร่วมทำการฝึกซ้อม 
               ตามที่โรงเรียนกำหนด และถ้าผู้ปกครองให้นักเรียนไปแข่งขันในหน่วยงานอ่ืน ๆ 
                จะต้องได้รับการยินยอมจากโรงเรียนก่อน 
 

2.2 ขัน้ตอนการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 
  2.2.1 ขัน้ตอนการสมัคร 

 2.2.1.1 ช่องทางที่ 1  ยื่นหลักฐานการสมัคร บรรจุลงในซองปิดผนึกโดยจ่าหน้าซอง 
          ระบุชื่อผู้สมัคร เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย นำใส่กล่องรับเอกสาร 
          บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้นล่างอาคารสิริยาคาร 
          ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
 2.2.1.2 ช่องทางที่ 2  จัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์  
          ต้องส่งแบบด่วนพิเศษเท่านั้น  
          ประทับตราภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 
 2.2.1.3 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 
 
    
      
 
 
 
 
 
 

/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 หลักฐานการสำเร็จการศึกษา (เอกสาร ปพ.1 หรือ ปพ.7)  
             ที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
             พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด 
           2.2.2.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด 

            2.2.2.4 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 
           หมายเหต ุกรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสาร จะไม่รับพิจารณาการรับสมัครเข้าเรียนต่อของ 
      โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปลอมแปลง 
      เอกสารทางราชการ 
     2.3 การคัดเลือก 
  2.3.1 ความสามารถพิเศษฟุตบอล 
  2.3.1.1 กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
    (นักเรียนเตรียมชุดกีฬาตามประเภทที่สมัครมาในวันสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ) 
    1) การทดสอบการเดาะบอล      20 คะแนน 
     2) การทดสอบการเลี้ยงลูกบอลตามอุปกรณ์ที่กำหนด  20 คะแนน 
    3) การทดสอบทักษะการเล่นทีม     60 คะแนน 
  2.3.1.2 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบ ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำหนด  
          โดยมีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป และเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย  
  2.3.1.3 หากมีเหตุสุดวิสัยในระหว่างการสอบภาคปฏิบัติ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ 
    ของคณะกรรมการทดสอบภาคปฏิบัติ 
  2.3.1.4 กรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ โรงเรียนจะนำสัดส่วนนี้ 
                    ไปเพิ่มจำนวนนักเรียน ด้านกีฬาฟุตซอล หรือด้านกีฬามวย จนครบจำนวนที่รับได้ 
  2.3.2 ความสามารถพิเศษฟุตซอล 
  2.3.2.1 กำหนดเกณฑ์การคัดเลอืกโดยใชว้ิธีการสอบภาคปฏิบัต ิคะแนนเต็ม 100 คะแนน  ดังนี ้ 
    (นักเรียนเตรียมชุดกีฬาตามประเภทที่สมัครมาในวันสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ)       
    1) ความสามารถเฉพาะตัว    20 คะแนน 
    2) ความเข้าใจในระบบการเล่นกีฬาฟุตซอล  20 คะแนน 
    3) ความสามารถในการเล่นทีม    60 คะแนน 
  2.3.2.2 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด 
           โดยมีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป และเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย  
  2.3.2.3 หากมีเหตุสุดวิสัยในระหว่างการสอบภาคปฏิบัติ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ 
     ของคณะกรรมการทดสอบภาคปฏิบัติ 
  2.3.2.4  กรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ โรงเรียนจะนำสัดส่วนนี ้
           ไปเพิ่มจำนวนนักเรียน ด้านกีฬาฟุตบอล หรือ ด้านกีฬามวยจนครบจำนวนที่รับได้ 
 

/2.3.3 ความสามารถ... 
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   2.3.3 ความสามารถพิเศษมวย 
   2.3.3.1 กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
     (นักเรียนเตรียมชุดกีฬาตามประเภทที่สมัครมาในวันสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ)  
     1) แฟ้มสะสมผลงาน    30 คะแนน 
     2) การทดสอบการนำทักษะมวยสมัครเล่นมาบริหารร่างกาย (การเล่นลม)  
         เป็นยก ยกละ 5 นาที 1 ยก    20 คะแนน 
     3) การทดสอบทักษะมวยสมัครเล่นกับกระสอบทรายเป็นยก 
          ยกละ 3 นาที 3 ยก แต่ละยกพัก 2 นาที 30 คะแนน 
     4) การทดสอบการเข้าคู่ปล้ำวงใน เวลา 10 นาที  20 คะแนน 
         2.3.3.2 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด  
           โดยมีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป และเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย 
   2.3.3.3 หากมีเหตุสุดวสิัยในระหว่างการสอบภาคปฏิบัติ ใหข้ึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ   
            2.3.3.4 กรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ โรงเรียนจะนำสัดส่วนนี้  
     ไปเพิ่มจำนวนนักเรียน ด้านกีฬาฟุตบอล หรือ ด้านกีฬาฟุตซอล จนครบจำนวนที่รับได้ 
 
    2.4 กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ การรายงานตัว และมอบตัว 
 

รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล/รายงานตัว มอบตัว 
9-10 มีนาคม 2565 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ส่งเอกสารหลักฐาน 

ผ่าน 3 ช่องทางที่กำหนด 

23 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

24 มีนาคม 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

3 เมษายน 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

 

     หมายเหตุ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และมอบตัวอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้
     ตามสถานการณ ์
 
3. สถานที่รับสมัคร 
    รับสมัครทางออนไลน์ และส่งเอกสารหลักฐานผ่าน 3 ช่องทางท่ีกำหนด 
 
4. การประกาศผลและรายงานตัว 
    นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ต้องดูประกาศผล และรายงานตัวด้วยตนเอง 
    ตามวัน เวลาและสถานทีท่ี่กำหนด หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 
 
 
 

/5. การมอบตัว... 
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5. การมอบตัว 
    นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ต้องผ่านการรายงานตัว  
    และผู้ปกครองจะต้องเตรียมการมอบตัวนักเรียน ดังนี้  
    5.1 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการมอบตัวให้ครบถ้วน 
    5.2 จัดเตรียมเงินบำรุงการศึกษาตามท่ีโรงเรียนกำหนด และชำระเงินในวันมอบตัว หรือเอกสารการชำระเงิน     
 มาแสดงในวันมอบตัว 
    5.3 นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว    
 สำหรับนักเรียนที่มอบตัว หากผู้ปกครองไม่ประสงค์จะให้นักเรียนศึกษาต่อที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินบำรุงการศึกษา 
 

6. การเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนปกติ 
    6.1 ห้องเรียนทั่วไป  
 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1.  เพิ่มศักยภาพนอกเหนือหลักสูตร 
     ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 

 
900 

 
900 

2.  สอนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือมาตรฐานรัฐ 
     ค่าสอนคอมพิวเตอร์ 
     ค่าใช้จ่ายร่วมกิจกรรมฯ เกินมาตรฐานรัฐ 

 
500 
600 

 
500 
600 

3.  สวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 
     ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
     ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
     ค่าตรวจสุขภาพนอกเหนือบริการของรัฐ 
     ค่าสาธารณูปโภค 

 
300 

1,750 
100 

1,000 

 
- 

1,750 
- 

1,000 
รวม 5,150 4,750 

  

    6.2 ห้องเรียนรูปแบบพิเศษ Pre-Cadet  
รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1.  เพิ่มศักยภาพนอกเหนือหลักสูตร 
     ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 

 
900 

 
900 

2.  สอนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือมาตรฐานรัฐ 
     ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 
     ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐ 
     ค่าใช้จ่ายร่วมกิจกรรมฯ เกินมาตรฐานรัฐ 

 
2,500 
500 
600 

 
2,500 
500 
600 

3.  สวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 
     ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
     ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
     ค่าตรวจสุขภาพนอกเหนือบริการของรัฐ 

 
300 

1,750 
100 

 
- 

1,750 
- 

รวม 6,650 6,250 
/6.3 ห้องเรียน… 
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   6.3 ห้องเรียนกีฬา 
 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1.  สวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 
     ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
     ค่าตรวจสุขภาพนอกเหนือบริการของรัฐ 

 
300 
100 

 
- 
- 

รวม 400 - 
 

 ทั้งนี้  ขอให้นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ศึกษารายละเอียด 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับนักเรียน โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักเรียนต้องสมัครสอบ เข้าสอบ รายงานตัว 
     และมอบตัวตามข้ันตอนที่กำหนดไว้ มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 
 2. ศึกษา หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสมัคร และการสอบคัดเลือกในแต่ละประเภทของนักเรียน 
     ตามประกาศโรงเรียนอย่างละเอียด 
 3. การเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ต้องเป็นไปตามประกาศโรงเรียนเท่านั้น การทักท้วงสิทธิ์ใด ๆ ต้องดำเนินการ 
     ภายในกรอบเวลาท ี ่กำหนด ถ ้าพ ้นกำหนดเวลาข ั ้นตอนใดแล ้ว  ถ ือว ่าส ิ ้นส ุดการพิจารณา 
 4. หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว       
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2316-6313 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
 5. การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ถือเป็นการสิ้นสุด 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
  
             ประกาศ    ณ   วันที่  17  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565 
 
 
 
 
             (นายจิราพงศ์  จุติธนะเสฏฐ์) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 


