
 

 

โรงเรียนวัดราชบพิธ 

การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

ห้องเรียนพิเศษ : โครงการนกัเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์(รอบเพิ่มเติม) 

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร หมายเหตุ 

21 มีนาคม 2566 
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 ตัง้แต่วันที่  
20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เปน็ต้นไป) 
 
** กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 
ให้นำหลักฐานพร้อมสำเนาฉบับถ่าย
เอกสารมาด้วย 
 
** เอกสารทุกฉบับให้ผู้ปกครองเป็น             
ผู้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชือ่ด้วย 

 

*** หากไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566*** 

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายของห้องเรียนพิเศษฯ 

 1. ค่าบำรุงการศึกษา   27,150  บาท (ต่อปี) 

 2. ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูฯ      250  บาท (ต่อปี) 

  รวมทั้งสิ้น          27,400.-  บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 

 ***ชำระค่าใช้จ่ายในวันที่ 21 มีนาคม 2566*** 

*** ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ไม่สามารถจะเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ *** 

 

 
 

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


 

 

โรงเรียนวัดราชบพิธ 

การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

ห้องเรียนพิเศษ : ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์(รอบเพิ่มเติม) 
 

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร หมายเหตุ 

21 มีนาคม 2566 
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 (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา) 
3. สำเนาใบสูติบัตรฉบบัจริงพรอ้มถ่ายเอกสาร 1 
ชุด 
4. สำเนาประกาศนียบัตรธรรมศึกษา 1 ชุด (ถ้ามี) 
 

** ดูวิธีกรอกข้อมูลที่ด้านหลัง 
(เร่ิมกรอกประวัติมอบตัวได้ ตัง้แต่วันที่  
20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เปน็ต้นไป) 

 
 
 
** กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 
ให้นำหลักฐานพร้อมสำเนาฉบับถ่าย
เอกสารมาด้วย 
 
** เอกสารทุกฉบับให้ผู้ปกครองเป็น              
ผู้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชือ่ด้วย 

 

 

*** หากไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 *** 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายของห้องเรียนพิเศษฯ 

 1. ค่าบำรุงการศึกษา    17,600  บาท (ต่อภาคเรียน) 

 2. ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูฯ        250  บาท (ต่อปี) 

 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น                     17,850.- บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 ***ชำระค่าใช้จ่ายในวันที่ 21 มีนาคม 2566*** 
 

*** ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ไม่สามารถจะเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ *** 

 

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


 
 

 

โรงเรียนวัดราชบพิธ 

การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

ห้องเรียนพิเศษ : โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  

Mini English Program: MEP (รอบเพิ่มเติม) 

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร หมายเหตุ 

21 มีนาคม 2566 
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 ตัง้แต่วันที่  
20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เปน็ต้นไป) 

 
** กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 
ให้นำหลักฐานพร้อมสำเนาฉบับถ่าย
เอกสารมาด้วย 
 
** เอกสารทุกฉบับให้ผู้ปกครองเป็น             
ผู้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชือ่ด้วย 

 

*** หากไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566*** 

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายของห้องเรียนพิเศษฯ 

 1. ค่าบำรุงการศึกษา   17,800  บาท (ต่อภาคเรียน) 

 3. ค่าสมาคมผู้ปกครองและครูฯ     250  บาท (ต่อปี) 

  รวมทั้งสิ้น           18,050.-  บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) 

 ***ชำระค่าใช้จ่ายในวันที่ 21 มีนาคม 2566*** 

*** ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ไม่สามารถจะเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ *** 

 

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

