
                                                                         

 
 
 

 

 

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 และเวลาที่ กำหนด                                      
จำนวน ๕ คน  
 

โรงเรียนวัดราชบพิธ จึงขอให้นักเรียนที่ได้ลำดับสำรองตามรายชื ่อที่แนบประกาศ มามอบตัวในวันที่                     
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โดยให้นักเรียนนำเอกสารมามอบตัว
ตามหนังสือที่แนบประกาศ หากไม่มามอบตัว ในวันและเวลาที่กำหนด โรงเรียนถือว่าผู้ปกครองยินยอมให้นักเรียน                 
สละสิทธิ์ในการเข้าเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพ่ิมเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 

           ประกาศ  ณ วันที่  ๒๘  เมษายน   ๒๕๖๓ 
 
 
 
      (นายศรายุทธ  รัตนปัญญา) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศโรงเรยีนวดัราชบพธิ 
การเรยีกนักเรยีนบัญชรีายชือ่สำรองของนักเรยีนประเภทหอ้งเรยีนพิเศษ (เพิม่เตมิ) 

มามอบตวัเขา้ศกึษาตอ่ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๑ และ ๔  ปีการศกึษา ๒๕๖๓  
 

ลำดับที ่ เลขประจำตวัสอบ ชือ่ – นามสกลุ หมายเหต ุ
โครงการนกัเรยีนเปน็เลศิทางวชิาการวทิยาศาสตร ์- คณิตศาสตร ์ ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๑ จำนวน  ๓  คน 

๑ ๓๐๐๔๗ เด็กชายนัทเจต              พรมพิชัย            มามอบตัววันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒ ๓๐๐๑๕ เด็กชายณัฎฐกิตติ์           สุระพิมลศาล มามอบตัววันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ๓๐๒๑๕ เด็กชายธนเดช              ลีเจริญกิจไพศาล สละสิทธิ์ 

๓ ๓๐๐๒๙ เด็กชายชวกร                วิรยิแสงธรรม มามอบตัววันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
โครงการจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษตามหลักสตูรกระทรวงศกึษาธิการ (Mini English Program : MEP)  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๑ จำนวน ๑ คน 

๑ ๔๐๐๑๑ เด็กชายบุริศร์                ปญัญาคำ  มามอบตัววันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
โครงการนกัเรยีน หอ้งเรยีนพเิศษ ด้านวทิยาศาสตร ์- คณติศาสตร ์ ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๔ จำนวน  ๑  คน 

๑ ๗๐๐๐๖ นายภโวทัย                   ชลุดสกุล มามอบตัววันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขัน้ตอนการกรอกใบมอบตวั 

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/


 
 
 

โรงเรียนวดัราชบพธิ 

การเตรียมเอกสารมอบตวันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 ปีการศกึษา 2563 

หอ้งเรียนพิเศษ : โครงการนักเรยีนเปน็เลิศทางวชิาการ วทิยาศาสตร ์– คณติศาสตร ์(เพิม่เตมิ) 

วนั/เดอืน/ป ี รายการเอกสาร หมายเหต ุ

1  พฤษภาคม  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. สำเนาใบสูติบัตรฉบบัจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
4. สำเนาประกาศนียบัตรธรรมศึกษา 1 ชุด (ถ้ามี) 
 

** ดูวิธีกรอกข้อมูลที่ด้านหลัง 
(เร่ิมกรอกประวัติมอบตัวได้ ตัง้แต่
วันที่  28 เมษายน 2563 ตั้งแต ่
16.00 น  เป็นต้นไป) 
 
** กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือ
นามสกุล ให้นำหลักฐานพร้อมสำเนา
ฉบับถ่ายเอกสารมาดว้ย 
 
** เอกสารทุกฉบับให้ผู้ปกครองเป็น             
ผู้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชือ่ด้วย 

 

*** หากไม่มามอบตวัในวนัเวลาดังกล่าว ทางโรงเรยีนจะถอืวา่นักเรยีนสละสทิธิใ์นการเข้าเรยีน 

เป็นนกัเรยีนโรงเรยีนวดัราชบพิธ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 ปกีารศึกษา 2563*** 

 
 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายของหอ้งเรยีนพเิศษฯ 

 1. ค่าใช้จ่ายโครงการ ฯ            27,600  บาท (ต่อปี) 
 2. ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูฯ               250  บาท (ต่อปี) 
  รวมทัง้สิน้           27,850.-  บาท (สองหมืน่เจด็พนัแปดรอ้ยหา้สบิบาทถว้น) 

***ชำระคา่ใช้จา่ยในวนัที ่1 พฤษภาคม 2563*** 

*** คา่ใชจ้า่ยตามโครงการฯ ไม่สามารถจะเรยีกคนืไดไ้ม่วา่กรณใีด ๆ *** 

 
 
 
 
 
 

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


 
 
 

โรงเรียนวดัราชบพธิ 

การเตรียมเอกสารมอบตวันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 ปีการศกึษา 2563 

หอ้งเรียนพิเศษ : โครงการจดัการเรยีนการสอนตามหลักสตูรกระทรวงศกึษาธิการเปน็ภาษาองักฤษ  
Mini English Program: MEP (เพิม่เตมิ) 

วนั/เดอืน/ป ี รายการเอกสาร หมายเหต ุ

1  พฤษภาคม  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  28 เมษายน 2563 ตั้งแต ่
16.00 น  เป็นต้นไป) 
 
 
** กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือ
นามสกุล ให้นำหลักฐานพร้อมสำเนา
ฉบับถ่ายเอกสารมาดว้ย 
 
** เอกสารทุกฉบับให้ผู้ปกครองเป็น             
ผู้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชือ่ด้วย 

 

*** หากไม่มามอบตวัในวนัเวลาดังกล่าว ทางโรงเรยีนจะถอืวา่นักเรยีนสละสทิธิใ์นการเข้าเรยีน 

เป็นนกัเรยีนโรงเรยีนวดัราชบพิธ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 ปกีารศึกษา 2563*** 

 
 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายของหอ้งเรยีนพเิศษฯ 

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

***ชำระคา่ใช้จา่ยในวนัที ่1 พฤษภาคม 2563*** 

*** คา่ใชจ้า่ยตามโครงการฯ ไม่สามารถจะเรยีกคนืไดไ้ม่วา่กรณใีด ๆ *** 
 

 
 
 
 

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


 
 
 
 

โรงเรียนวดัราชบพธิ 

การเตรียมเอกสารมอบตวันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4 ปีการศกึษา 2563 

หอ้งเรียนพิเศษ : ดา้นวิทยาศาสตร ์– คณติศาสตร ์(เพิ่มเตมิ) 
 

วนั/เดอืน/ป ี รายการเอกสาร หมายเหต ุ

1  พฤษภาคม  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 
28 เมษายน 2563 ตั้งแต่ 16.00 น  
เป็นต้นไป) 
 
 
** กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 
ให้นำหลักฐานพร้อมสำเนาฉบับถ่าย
เอกสารมาด้วย 
 
** เอกสารทุกฉบับให้ผู้ปกครองเป็น              
ผู้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชือ่ด้วย 

 
 

*** หากไม่มามอบตวัในวนัเวลาดังกล่าว ทางโรงเรยีนจะถอืวา่นักเรยีนสละสทิธิใ์นการเข้าเรยีน 

เป็นนกัเรยีนโรงเรยีนวดัราชบพิธ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4 ปกีารศึกษา 2563 *** 

 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายของหอ้งเรยีนพเิศษฯ 

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

  ค่าใชจ้า่ยรวมทั้งสิน้      16,350.- บาท (หนึง่หมืน่หกพันสามรอ้ยห้าสบิบาทถว้น) 
 

***ชำระคา่ใช้จา่ยในวนัที ่1 พฤษภาคม 2563*** 
 

*** คา่ใชจ้า่ยตามโครงการฯ ไม่สามารถจะเรยีกคนืไดไ้ม่วา่กรณใีด ๆ *** 

 

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

