
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 

เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)   

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (ESC) 
และโครงการห้องเรียนดนตรี (Music Program : MSP) 

------------------------------------------------------------ 
  เพื่อให้การดำเนินงานการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.  
และ สอวน. (ESC) และโครงการห้องเรียนดนตรี (Music Program : MSP) ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  
เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2565 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จึงกำหนดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program (MEP) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
(ESC) และโครงการห้องเรียนดนตรี (Music Program: MSP) ดังนี้ 
1. จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร 
 1.1   ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)  จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 30 คน รวม 60 คน 
 1.2  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESC)     จำนวน 3 ห้อง ห้องละ 36 คน รวม 108 คน 
 1.3  ห้องเรียนดนตรี (Music Program : MSP)       จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 35 คน รวม 35 คน 
    แบ่งเป็น 
    ๑.3.1  ดนตรีสากล จำนวน  ๒0  คน 
    ๑.๓.2  ดนตรีไทย  จำนวน  ๑๕  คน 
2.  โครงสร้างหลักสูตร 

 2.1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)  
   2.1.1  จัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
    วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โดยครชูาวต่างชาติ และครูไทย  
    (Co-teacher) 
    2.1.2  จัดการเรียนการสอนวิชา English for CEFR เพ่ือยกระดับ ความรู้ความสามารถของนักเรียน 
    ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ไม่ต่ำกว่าระดับ B1 
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   2.1.3 จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา  
   2.1.4 จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP) เพ่ือวัดความสามารถในด้าน 
    Listening Comprehension, Language Form and Meaning และ Reading Comprehension  
  2.1.5 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งบูรณาการในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
     วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความรู้นอกห้องเรียน การทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
    เสริมสรา้งประสบการณ์ชวีิต และสามารถใชภ้าษาอังกฤษในชีวติประจำวันได้จริง 
   2.1.6 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามข้อกำหนดของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
   
 2.2  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (ESC) 
  2.2.1  จัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์  
  2.2.2  จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ 
  2.2.3 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม จัดตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. 
  2.2.4 จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. 
  2.2.5 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดตามข้อกำหนดของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 
2.3  ห้องเรียนดนตรี (Music Program: MSP) 
  2.3.1  รายวิชาพ้ืนฐาน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ของ สพฐ. 
  2.3.2  รายวิชาเพ่ิมเติม การปฏิบัติเครื่องดนตรี การรวมวง โสตทักษะ ฯลฯ  
   2.3.3  กิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์ จะต้องได้ฝึกปฏิบัติการรวมวง และกิจกรรมนอกเวลา 
     เรียนด้านดนตรี ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงต่อภาคเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
    ความเป็นเลิศด้านดนตรี 
  2.3.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดตามข้อกำหนดของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
    3.1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)   
   3.1.1 มีความรักในสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
  3.1.2 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 
    ที่จะสมัครเข้าเรียน 
  3.1.3  เป็นโสด 
  3.1.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  3.1.5  มีความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ในด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 
   3.1.6  ผู้ปกครองของนักเรียน มีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายและให้การสนับสนุน 
     ส่งเสริมการทำกิจกรรมของนักเรียนตามหลักสูตร จนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
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 3.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (ESC) 
    3.2.1 มีความรักในสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
    3.2.2  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ    
    หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียน 
   3.2.3  เป็นโสด 
   3.2.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
     3.2.5 มีความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     และภาษาอังกฤษ 
   3.2.6  ผู้ปกครองของนักเรียน มีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย และให้การสนับสนุน ส่งเสริม 
     การทำกิจกรรมของนักเรียนตามหลักสูตร จนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 3.3 ห้องเรียนดนตรี (Music Program : MSP) 
    3.3.1 มีความรักในสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
   3.3.2  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียน 
   3.3.3  เป็นโสด 
   3.3.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   3.3.5  มีความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และมีทักษะในด้านดนตรีสากล หรือดนตรีไทย 
     สามารถบรรเลงดนตรีได้ อย่างน้อย 1 เครื่องมือ ตามความถนัด  
   3.3.6 มีความพร้อมที่จะเสียสละเวลาเพ่ือการฝึกซ้อมดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) หรือดนตรีไทย  
     เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการแสดงในกิจกรรมของโรงเรียนหรือองค์กรภาครัฐและเอกชน 
     ที่โรงเรียนสนับสนุน 
   3.3.7  ผู้ปกครองของนักเรียน มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ส่งเสริมการทำกิจกรรมของนักเรียน 
    ตลอดหลักสูตร 
 
 4. คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน 
  4.1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program(MEP) 
       มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)  
    ไม่ต่ำกว่า 3.00 
  4.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (ESC) 
      มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 3.00  และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
     และคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ไม่ต่ำกว่า 3.00 
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 4.3 ห้องเรียนดนตรี (Music Program : MSP) 
    4.3.1 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   4.3.2 มีความรักความสนใจพื้นฐานด้านดนตรีสากลหรือดนตรีไทย 
   4.3.3 สามารถอ่านโน้ตดนตรีสากลหรือดนตรีไทยขั้นพ้ืนฐานได้ 
   4.3.4 สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือดนตรีไทยได้ อย่างน้อย ๑ เครื่องมือ ดังนี้ 
     เครื่องดนตรีสากล ดังนี้ 
     ๑) Flute ๒) Clarinet ๓) Saxophone ๔) Oboe ๕) Bassoon ๖) Trumpet  
     ๗) Trombone ๘) Horn ๙) Mellophone ๑o) Euphonium ๑๑) Baritone  
     ๑๒) Tuba ๑๓) Drum ๑๔) Bell ๑๕) Xylophone ๑๖) Marimba ๑๗) Timpani  
     ๑๘) Cello ๑๙) Double Bass ๒o) Melodian  

เครื่องดนตรีไทย ดังนี้  
๑) ระนาดเอก ๒) ระนาดทุ้ม ๓) ฆ้องวงใหญ่ ๔) ฆ้องวงเล็ก ๕) จะเข้ ๖) ขิม ๗) ซอด้วง 

 ๘) ซออู้ ๙) ซอสามสาย ๑o) ขลุ่ย ๑๑) ปี่ ๑๒) ขับร้องไทย ๑๓) เครื่องหนัง  
 

5. ขั้นตอนการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 
  5.1 ขั้นตอนการสมัคร 

 5.1.1  เขา้เว็บไซต์ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว www.rwb.ac.th 
 5.1.2  กรอกข้อมูลผู้สมัครผ่านลิ้งก์ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วตามกำหนด 
 5.1.3  การส่งหลักฐานการสมัครสามารถจัดส่งเอกสาร ดังนี้  
  ช่องทางที่ 1  ยื่นหลักฐานการสมัคร บรรจุลงในซองปิดผนึกโดยจ่าหน้าซอง 
      ระบุชื่อผู้สมัคร เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย นำใส่กล่องรับเอกสาร 
      บริเวณหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคารร่มเกล้า 
  ช่องทางที่ 2  จัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งแบบด่วนพิเศษเท่านั้น 
      ประทับตราภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
  ช่องทางที่ 3  จัดส่งหลักฐานการสมัครโดยแนบไฟล์  
      ส่งทาง E-mail : accept2565@gmail.com 
      โดยระบุเรื่อง : สมัครเรียน ตามด้วยชื่อและนามสกุล 
      ตัวอย่างเช่น   สมัครเรียน ด.ช. รักเรียน เรียนดี 

5.2 หลักฐานการสมัคร 
  5.2.1 ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ติดรูปถ่าย 1 รูป กรอกรายละเอียดให้ครบ 
  5.2.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 2 ปีการศึกษา 
    คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา (ปพ.1 : ป) พร้อมรับรอง 
    ความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด 
  5.2.3  ใบรับรองผลการศึกษา ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วกำหนด หรือใบรับรอง  
    ผลการศึกษา (ปพ.7) ที่มีข้อมูลครบถ้วน ตามแบบใบรับรองผลการศึกษา โดยให้ผู้มีอำนาจ 
    ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียนที่นักเรียนผู้สมัครเรียนอยู่ 

 
/5.2.4 ทะเบียนบ้าน… 
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  5.2.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน พร้อมรับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด 
  5.2.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียนหรือบิดามารดา  

 
6.  การสอบคัดเลือก 
 6.1  ใช้วิธีการสอบคัดเลือก 5 วิชา คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งสัดส่วนของคะแนน ดังนี้ 
   6.1.1  ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
     6.1.1.1  วิชาภาษาอังกฤษ 35  คะแนน 
     6.1.1.2  วิชาคณิตศาสตร์ 25  คะแนน 
     6.1.1.3  วิชาวิทยาศาสตร์ 20  คะแนน 
     6.1.1.4  วิชาภาษาไทย  10  คะแนน 
     6.1.1.5  วิชาสังคมศึกษา  10  คะแนน 
          รวม      100 คะแนน 
หมายเหตุ ถ้าคะแนนรวมของนักเรียนลำดับสุดท้ายเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากลำดับคะแนนสอบ 
ของวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ตามลำดับ 
 
   6.1.2  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (ESC) 
     6.1.2.1  วิชาคณิตศาสตร์ 35  คะแนน 
     6.1.2.2  วิชาวิทยาศาสตร์ 35  คะแนน 
     6.1.2.3  วิชาภาษาอังกฤษ 10  คะแนน  
     6.1.2.4  วิชาภาษาไทย  10  คะแนน 
     6.1.2.5  วิชาสังคมศึกษา  10  คะแนน 
           รวม   100 คะแนน 
หมายเหตุ   ถ้าคะแนนรวมของนักเรียนลำดับสุดท้ายเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากลำดับคะแนนสอบของ 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ตามลำดับ 
 
    6.1.3  ห้องเรียนดนตรี (Music Program : MSP)  คะแนนเต็ม  400  คะแนน โดยมีการสอบ ดังนี้ 
     6.1.3.1  สอบแบบปรนัย ๔ วิชา ๑00 คะแนน โดยแบ่งสัดส่วนคะแนน ดังนี้ 
       1)  วิชาภาษาไทย    ๓0   คะแนน 
       2) วิชาภาษาอังกฤษ   ๓0   คะแนน 
       3) วิชาคณิตศาสตร์    ๒0   คะแนน 
       4)  วิชาวิทยาศาสตร์    ๒0   คะแนน 
     6.1.3.2  สอบปฏิบัติดนตรีสากลหรือดนตรีไทยตามที่สมัครสอบคัดเลือก  
         คะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยแบ่งสัดส่วนคะแนน ดังนี้ 
 
 
 
 

 
/สอบปฏิบัติ...    
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      สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 
       1) ทดสอบทฤษฎีดนตรีสากล     40   คะแนน 
       2)  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  60   คะแนน 
       3) ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด  200  คะแนน  
     สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
       1) ทดสอบการฟัง (Ear Training)      ๒๕   คะแนน 
       2) ทดสอบการอ่านโน้ตดนตรีไทย (Sight-reading)  ๒๕   คะแนน 
       ๓)  ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด      ๒๕o  คะแนน  
 หมายเหตุ   - ให้นำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาในวันสอบคัดเลือก ถ้าคะแนนของนักเรียนลำดับ  
      สุดท้ายเท่ากันโรงเรียนจะพิจารณาจากลำดับคะแนนของวิชาปฏิบัติ 

- ถ้านักเรียนที ่ผ ่านการคัดเล ือกห้องเรียนดนตรี ประเภทดนตรีไทย  ไม่ครบตามจำนวน 
  ท ี ่ประกาศร ับ โรงเร ียนจะเพิ ่มจำนวนนักเร ียนให้ก ับดนตรีสากลจนครบ เต ็มจำนวน  
  ในทำนองเดียวกัน ถ้าประเภทดนตรีสากลไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ โรงเรียนจะเพ่ิม      
  จำนวนนักเรียนให้กับดนตรีไทยจนครบเต็มจำนวน 
- ถ้านักเรียนได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60ทางคณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือก 

  6.2  โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนที่สอบได้  ตามลำดับคะแนนและประเภทของห้องเรียน
    ที่นักเรียนเลือกไว ้ 

7.  กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว 

รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล/รายงานตัว มอบตัว 
19-23 ก.พ. 2565 

เวลา 08.30–16.30 น. 
แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ

ผ่าน www.rwb.ac.th 
พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ผ่าน 3 ช่องทางที่กำหนด 

 

6 มี.ค. 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

9 มี.ค. 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

10 มี.ค. 2565 
ตามประกาศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
www.rwb.ac.th 

หมายเหตุ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และมอบตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์  
 
8. สถานที่รับสมัคร 
  แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อผ่าน www.rwb.ac.th พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานผ่าน 3 ช่องทางที่กำหนด 
 
9. การประกาศผลและรายงานตัว 
  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วต้องดูประกาศผล และรายงานตัว 
 ด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกำหนด หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
 

/10. การมอบตัว... 
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10.  การมอบตัว 
    นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วต้องผ่านขั้นตอนการรายงานตัวตามกำหนด  
   และผู้ปกครองจะต้องเตรียมการมอบตัวนักเรียน ดังนี้ 
   10.1 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการมอบตัวให้ครบถ้วน 
   10.2  จัดเตรียมเงินบำรุงการศึกษาตามท่ีโรงเรียนกำหนดมาชำระในวันมอบตัว หรือเอกสารการชำระเงิน 
   มาแสดงในวันมอบตัว 
   10.3  นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  
         สำหรับนักเรียนที่มอบตัวแล้ว หากผู้ปกครองไม่ประสงค์จะให้นักเรียนศึกษาต่อที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  
         โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินบำรุงการศึกษา 
 
11.   การเก็บเงินบำรุงการศึกษา 
   11.1  ห้องเรียนพิเศษ MEP  
  

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. จัดการสอนนอกเหนือหลักสูตร เกินมาตรฐานรัฐ   
    ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

17,500 17,500 

2. สอนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือมาตรฐานรัฐ   
    ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 
    ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐ 

2,500 
500 

2,500 
500 

3. สวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน   
    ค่าประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
    ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
    ค่าตรวจสุขภาพนอกเหนือบริการของรัฐ 

300 
1,750 
100 

- 
1,750 

- 
รวม 22,650 22,250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/11.2   ห้องเรียน... 
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 11.2  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.  (ESC) 
 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. จัดการสอนนอกเหนือหลักสูตรเกินมาตรฐานรัฐ   
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.           
    (Enrichment Science Classroom)  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

5,600 5,600 

2. เพิ่มศักยภาพนอกเหนือหลักสูตร   
    ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 900 900 
3. สอนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือมาตรฐานรัฐ   
    ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 
    ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐ 

2,500 
500 

2,500 
500 

4. สวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน   
    ค่าประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
    ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
    ค่าตรวจสุขภาพนอกเหนือบริการของรัฐ 

300 
1,750 
100 

- 
1,750 

- 
รวม 11,650 11,250 

 
 11.3  ห้องเรียนดนตรี  
 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. สอนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือมาตรฐานรัฐ   
    ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 1,500 1,500 
2. สวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน   
    ค่าประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
    ค่าตรวจสุขภาพนอกเหนือบริการของรัฐ 

300 
100 

- 
- 

รวม 1,900 1,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ทั้งนี้ ขอให้... 
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   ทั้งนี้  ขอให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ต้องศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสมัครและการสอบคัดเลือก  
ในแต่ละประเภทของห้องเรียนตามประกาศโรงเรียนฉบับนี้ โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. ปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักเรียนต้องสมัครสอบ เข้าสอบ 
    รายงานตัว และมอบตัวตามข้ันตอนที่กำหนดไว้ มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 
   2. ศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสมัคร และการสอบคัดเลือกในแต่ละประเภท
    ของห้องเรียน ตามประกาศโรงเรียนฉบับนี้ทุกข้ันตอนอย่างเคร่งครัด 
   3. การเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ต้องเป็นไปตามประกาศโรงเรียน การทักท้วงสิทธิ์ใด ๆ ต้องดำเนินการ 
    ภายในกรอบเวลาที่กำหนด ถ้าพ้นกำหนดเวลาขั้นตอนใดแล้วถือว่าสิ้นสุดการพิจารณา 
   4. หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว   
    หมายเลขโทรศัพท์ 0-2316-6313 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
   5. การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
             ประกาศ   ณ   วันที่  9  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565 
 
 
 
 
             (นายจิราพงศ์  จุติธนะเสฏฐ์) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


