
โรงเรียนวดัราชบพิธ 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

ชั้น วัน เดือน ปี เวลา วิชา คะแนน 
เวลา 
(นาที) 

จ านวนข้อสอบ 

ปรนัย อัตนัย 

ม.๑ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. คณิตศาสตร์ ๖๐ ๙๐ ๒๕ ๕ 
๑๐.๓๕ – ๑๒.๐๕ น. วิทยาศาสตร์ ๖๐ ๙๐ ๖๐  

๑๒.๐๕ – ๑๓.๑๐ น. พักรับประทานอาหาร  

๑๓.๑๐ – ๑๓.๕๐ น. ภาษาอังกฤษ ๓๐ ๔๐ ๓๐  
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าข้อสอบ 

๑. ปากกาน ้าเงิน ใช้ส้าหรับกรอกรายละเอียดต่าง ๆ บนหัวกระดาษค้าตอบ และลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 

๒. ดินสอด้า ๒B ใช้ส้าหรับระบายวงกลมทุกวงที่ต้องการให้ด้าเต็มวง 

๓. ยางลบดินสอ และกบเหลาดินสอ 

ค าแนะน าในการเขียนกระดาษค าตอบ 

๑. ผู้เข้าสอบกรอกข้อความและลงลายมือชื่อด้วยปากกาน ้าเงิน 

๒. ระบายวงกลมให้เต็มวงด้วยดินสอ ๒B เท่านั น 

๓. ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบดินสอ ลบวงกลมเดิมให้สะอาดก่อนจึงระบายวงใหม่ ห้ามใช้น ้ายาลบค้าผิด 

๔. ห้ามขีดเขียน หรือท้าเครื่องหมายใด ๆ บนกระดาษค้าตอบ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ 

********************************************************************* 

ประกาศผลสอบ  วันศุกร์ที ่๙ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
รายงานตัว  วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
  (หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)  
 
มอบตัว   วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    
 
     ** ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ จัดเก็บเป็นรายปี ปีการศึกษาละ ๒๗,๖๕๐ บาท (ไม่รวมกับ
รายการอ่ืนๆ เช่น  ค่าบ้ารุงสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯ ) 
 

โดยให้ช าระเงินในวันมอบตัว (วันพฤหัสบดทีี่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔) 
 
 
 



 
โรงเรียนวัดราชบพิธ 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

ชั้น วัน เดือน ปี เวลา วิชา คะแนน 
เวลา 
(นาที) 

จ านวนข้อสอบ 

ปรนัย อัตนัย 

ม.๔ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. คณิตศาสตร์ ๖๐ ๙๐ ๒๕ ๕ 
๑๐.๓๕ – ๑๒.๐๕ น. วิทยาศาสตร์ ๖๐ ๙๐ ๖๐  

๑๒.๐๕ – ๑๓.๑๐ น. พักรับประทานอาหาร  

๑๓.๑๐ – ๑๓.๕๐ น. ภาษาอังกฤษ ๓๐ ๔๐ ๓๐  
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าข้อสอบ 

๑. ปากกาน ้าเงิน ใช้ส้าหรับกรอกรายละเอียดต่าง ๆ บนหัวกระดาษค้าตอบ และลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 

๒. ดินสอด้า ๒B ใช้ส้าหรับระบายวงกลมทุกวงที่ต้องการให้ด้าเต็มวง 

๓. ยางลบดินสอ และกบเหลาดินสอ 

ค าแนะน าในการเขียนกระดาษค าตอบ 

๑. ผู้เข้าสอบกรอกข้อความและลงลายมือชื่อด้วยปากกาน ้าเงิน 

๒. ระบายวงกลมให้เต็มวงด้วยดินสอ ๒B เท่านั น 

๓. ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบดินสอ ลบวงกลมเดิมให้สะอาดก่อนจึงระบายวงใหม่ ห้ามใช้น ้ายาลบค้าผิด 

๔. ห้ามขีดเขียน หรือท้าเครื่องหมายใด ๆ บนกระดาษค้าตอบ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ 

********************************************************************* 

ประกาศผลสอบ  วันศุกร์ที ่๙ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
รายงานตัว  วันศุกร์ที ่๙ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
   (หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)  
 
มอบตัว   วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
   
            ** ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ จัดเก็บเป็นรายภาค ภาคเรียนละ ๑๖,๑๕๐ บาท            
(ไม่รวมกับรายการอ่ืนๆ เช่น  ค่าบ้ารุงสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯ ) 
 

โดยให้ช าระเงินในวันมอบตัว (วันพฤหัสบดทีี่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔) 
 
 



 

โรงเรียนวัดราชบพิธ 
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ห้องเรียนพิเศษ : โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
Mini English Program : MEP 

ชั้น วัน เดือน ปี เวลา วิชา คะแนน 
เวลา 
(นาที) 

จ านวนข้อสอบ 

ปรนัย อัตนัย 

ม.๑ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ   ๕๐ ๖๐ ๔๕ ๑ 
๑๐.๐๕ – ๑๑.๔๕ น. คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์   
๕๐ ๑๐๐ 

๒๕ 
๒๕ 

 

๑๑.๔๕– ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหาร  

๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์  ๒๐ - -  
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าข้อสอบ 

๑. ปากกาน ้าเงิน ใช้ส้าหรับกรอกรายละเอียดต่าง ๆ บนหัวกระดาษค้าตอบ และลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 

๒. ดินสอด้า ๒B ใช้ส้าหรับระบายวงกลมทุกวงที่ต้องการให้ด้าเต็มวง 

๓. ยางลบดินสอ และกบเหลาดินสอ 

ค าแนะน าในการเขียนกระดาษค าตอบ 

๑. ผู้เข้าสอบกรอกข้อความและลงลายมือชื่อด้วยปากกาน ้าเงิน 

๒. ระบายวงกลมให้เต็มวงด้วยดินสอ ๒B เท่านั น 

๓. ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบดินสอ ลบวงกลมเดิมให้สะอาดก่อนจึงระบายวงใหม่ ห้ามใช้น ้ายาลบค้าผิด 

๔. ห้ามขีดเขียน หรือท้าเครื่องหมายใด ๆ บนกระดาษค้าตอบ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ 

********************************************************************* 

ประกาศผลสอบ  วันศุกร์ที ่๙ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
รายงานตัว  วันศุกร์ที ่๙ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
  (หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)  
 
มอบตัว   วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.                                                                                                 
 
 ** ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ จัดเก็บเป็นรายภาค ภาคเรียนละ ๒๐,๑๕๐ บาท            
(ไม่รวมกับรายการอ่ืนๆ เช่น ค่าบ้ารุงสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯ ) 
 

โดยให้ช าระเงินในวันมอบตัว (วันพฤหัสบดทีี่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔) 
 


