
                                                                         

 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ 
เรื่อง  ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองของนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพ่ิมเติม) 

มามอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
------------------------------------------ 

 

ตามที่โรงเรียนวัดราชบพิธ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
และ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กำหนดให้รับมอบตัวในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการรับมอบตัวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลมีนักเรียนไม่มามอบตัว ตามวัน และเวลาที่กำหนด                                      
รวมทุกห้องเรียนพิเศษ จำนวน ๑๗ คน  
 

โรงเรียนวัดราชบพิธ จึงขอให้นักเรียนที่ได้ลำดับสำรองตามรายชื ่อที่แนบประกาศ มามอบตัวในวันที่                     
๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานพระวิหารน้อย โดยให้นักเรียนนำเอกสารมามอบตัวตาม
หนังสือที่แนบประกาศ หากไม่มามอบตัว ในวันและเวลาที่กำหนด โรงเรียนถือว่าผู้ปกครองยินยอมให้นักเรียน                 
สละสิทธิ์ในการเข้าเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพ่ิมเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 

           ประกาศ  ณ วันที่  ๑๔  เมษายน   ๒๕๖๓ 
 
 
 
      (นายศรายุทธ  รัตนปัญญา) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ 
การเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองของนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) 

มามอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
โครงการนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จำนวน  ๘  คน 

๑ ๓๐๑๕๖ เด็กชายศุภวิชญ์            ศรีบูรณะพิทักษ์ มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
๒ ๓๐๑๐๖ เด็กชายณัฐวรรธน์ อุทัยนฤมล มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
๓ ๓๐๒๑๑ เด็กชายเทพการุณย์ กฤษณาวารินทร์ มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
๔ ๓๐๑๗๘ เด็กชายกฤติน            ฝังกิจ มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
๕ ๓๐๑๓๑ เด็กชายนันธภัทร           อธิปัญญากุล มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
๖ ๓๐๐๔๔ เด็กชายณัฐพงษ์           พรพิชิตโชคชัย มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
- ๓๐๑๑๐ เด็กชายสรรพพัญญู สุขียามานนท์ สละสิทธิ์ 
- ๓๐๑๘๔ เด็กชายรัชชานนท์ จึงวิมุติพันธ์ สละสิทธิ์ 
๗ ๓๐๐๓๗         เด็กชายธนวิชญ์           วงศ์เยาว์ฟ้า มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
๘ ๓๐๒๒๗         เด็กชายสุนิธิ           พิพิธภัณฑ์ มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (Mini English Program : MEP)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จำนวน ๕ คน 

๑ ๔๐๐๔๑ เด็กชายภูวศิษฏ์           พิเชษฐบุญเกียรติ มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
๒ ๔๐๐๓๒     เด็กชายกรดนัย           เชฏฐาวิวัฒนา มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
๓ ๔๐๐๕๑ เด็กชายปัณณพัฒน์ ภาณุทัต มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
๔ ๔๐๐๔๙ เด็กชายณัฐพนธ์           สวุัฒนมาลา มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
๕ ๔๐๐๑๖ เด็กชายภัทรดนัย           พรจิรานุลักษณ์ มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

โครงการนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จำนวน  ๔  คน 
- ๗๐๐๑๔ เด็กชายกฤษฐพล   มะเริงสทธิ สละสิทธิ์ 
- ๗๐๐๒๖ นายนนทชา           เที่ยงน้อย สละสิทธิ์ 
๑ ๗๐๐๐๔ นายหฤษฎ์           ตุณทกิจ มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
๒ ๗๐๐๑๖ นายธนเดช           สวุรรณรัตน์ มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
๓ ๗๐๐๐๙       เด็กชายณัฐกมล           โชติพิบูลย์ทรัพย์ มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
- ๗๐๐๒๓         นายภานุวัชร           อ่ึงไพร สละสิทธิ์ 
๔ ๗๐๐๒๒  เด็กชายจิรวัฒน์           พวงเพชร มามอบตัววันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 



 

ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัว 

1.  เข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียน  www.rb.ac.th  และคลิกเมนูตามรูปภาพด้านล่าง 

 
2. กรอกรหัสบัตรประชาชนของนักเรียน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มค้นหาข้อมูล จากนั้น
ระบบจะขึ้นชื่อของนักเรียนและคลิกกรอกประวัติ  
 

 
 

 
 

 

3. ระบบจะแสดงข้อมูลนักเรียนตามรหัสตามรหัสบัตรประชาชน ให้กดปุ่มดำเนินการต่อไป 
ระบบจะขึ้นหน้ากรอกข้อมูลของนักเรียนให้กรอกข้อมูลของนักเรียนให้ครบถ้วน และกดปุ่ม ไป
ขั้นตอนที่ 2 ต่อไป  เร่ือย ๆ จนครบทุกขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.rb.ac.th/


 
 
 

โรงเรียนวัดราชบพิธ 

การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ห้องเรียนพิเศษ : โครงการนกัเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร หมายเหตุ 

17 เมษายน 2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

1. ใบมอบตัว 
(พิมพ์จากข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ของโรงเรียน                
วัดราชบพิธ www.rb.ac.th  ด้วยกระดาษ A4 
เท่านั้น) 
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบบัจริงและฉบับถา่ยเอกสาร 
1 ชุด ของบุคคลต่อไปนี ้
  2.1 นักเรียน 
  2.2 บิดา 
  2.3 มารดา 
  2.4 ผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา) 
3. สำเนาใบสูติบัตรฉบบัจริงพรอ้มถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
4. สำเนาประกาศนียบัตรธรรมศึกษา 1 ชุด (ถ้ามี) 
 

** ดูวิธีกรอกข้อมูลที่ด้านหลัง 
(เร่ิมกรอกประวัติมอบตัวได้ ตัง้แต่
วันที่ 15 เมษายน 2563 ตั้งแต่ 
10.00 น.   เป็นต้นไป) 
 
** กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือ
นามสกุล ให้นำหลักฐานพร้อมสำเนา
ฉบับถ่ายเอกสารมาดว้ย 
 
** เอกสารทุกฉบับให้ผู้ปกครองเป็น             
ผู้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชือ่ด้วย 

 

*** หากไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563*** 

 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายของห้องเรียนพิเศษฯ 

 1. ค่าใช้จ่ายโครงการ ฯ   27,600  บาท (ต่อปี) 
 2. ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูฯ      250  บาท (ต่อปี) 
  รวมทั้งสิ้น            27,850.- บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) 

***ชำระค่าใช้จ่ายในวันที่ 17 เมษายน 2563*** 

*** ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ไม่สามารถจะเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ *** 

 
 
 
 
 

http://www.rb.ac.th/


 
 
 
 

โรงเรียนวัดราชบพิธ 

การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 

ห้องเรียนพิเศษ : ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์(เพิ่มเติม) 
 

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร หมายเหตุ 

17 เมษายน 2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

1. ใบมอบตัว 
(พิมพ์จากข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ของโรงเรียน       
วัดราชบพิธ www.rb.ac.th  ด้วยกระดาษ A4 
เท่านั้น) 
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบบัจริงและฉบับถา่ย
เอกสาร 1 ชุด ของบุคคลต่อไปนี้ 
  2.1 นักเรียน 
  2.2 บิดา 
  2.3 มารดา 
  2.4 ผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา
มารดา) 
3. สำเนาใบสูติบัตรฉบบัจริงพรอ้มถ่ายเอกสาร 1 
ชุด 
4. สำเนาประกาศนียบัตรธรรมศึกษา 1 ชุด (ถ้า
มี) 
 

** ดูวิธีกรอกข้อมูลที่ด้านหลัง 
(เร่ิมกรอกประวัติมอบตัวได้ ตัง้แต่วันที่ 
15 เมษายน 2563 ตั้งแต่ 10.00 น.   
เป็นต้นไป) 
 
 
** กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 
ให้นำหลักฐานพร้อมสำเนาฉบับถ่าย
เอกสารมาด้วย 
 
** เอกสารทุกฉบับให้ผู้ปกครองเป็น              
ผู้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชือ่ด้วย 

 
 

*** หากไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 *** 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายของห้องเรียนพิเศษฯ 

 1. ค่าใช้จ่ายโครงการ ฯ     16,100  บาท (ต่อภาคเรียน) 
 2. ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูฯ(นักเรียนใหม่)      250  บาท (ต่อปี) 
      ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูฯ(นักเรียนเก่า)      200  บาท (ต่อปี)  

  ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น      16,350.- บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

***ชำระค่าใช้จ่ายในวันที่ 17 เมษายน 2563*** 
 

*** ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ไม่สามารถจะเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ *** 

 
 

http://www.rb.ac.th/


 
 
 

โรงเรียนวัดราชบพิธ 

การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ห้องเรียนพิเศษ : โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
Mini English Program: MEP (เพิ่มเติม) 

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร หมายเหตุ 

17 เมษายน 2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

1. ใบมอบตัว 
(พิมพ์จากข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ของโรงเรียน                
วัดราชบพิธ www.rb.ac.th  ด้วยกระดาษ A4 
เท่านั้น) 
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบบัจริงและฉบับถา่ยเอกสาร 
1 ชุด ของบุคคลต่อไปนี ้
  2.1 นักเรียน 
  2.2 บิดา 
  2.3 มารดา 
  2.4 ผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา) 
3. สำเนาใบสูติบัตรฉบบัจริงพรอ้มถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
4. สำเนาประกาศนียบัตรธรรมศึกษา 1 ชุด (ถ้ามี) 
 

** ดูวิธีกรอกข้อมูลที่ด้านหลัง 
(เร่ิมกรอกประวัติมอบตัวได้ ตัง้แต่
วันที่ 15 เมษายน 2563 ตั้งแต่ 
10.00 น.   เป็นต้นไป) 
 
** กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือ
นามสกุล ให้นำหลักฐานพร้อมสำเนา
ฉบับถ่ายเอกสารมาดว้ย 
 
** เอกสารทุกฉบับให้ผู้ปกครองเป็น             
ผู้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชือ่ด้วย 

 

*** หากไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563*** 

 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายของห้องเรียนพิเศษฯ 

 1. ค่าใช้จ่ายโครงการ ฯ   20,100  บาท (ต่อภาคเรียน) 
 2. ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูฯ      250  บาท (ต่อปี) 
  รวมทั้งสิ้น          20,350.-  บาท (สองหม่ืนสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

***ชำระค่าใช้จ่ายในวันที่ 17 มีนาคม 2563*** 

*** ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ไม่สามารถจะเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ *** 
 

 

http://www.rb.ac.th/

