ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
เรื่อง โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
......................................................................................................................
ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกาหนดจัดโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อ เตรียมศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อจัดสอบประเมินศักยภาพทดสอบความพร้อม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ป.4-6)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.1 เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ของโรงเรียนต่างๆ ทั้งในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขต
พื้นที่บริการของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้มีโอกาสทดสอบศักยภาพ และความรู้ของตนเองในการเข้าศึกษาต่อระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีโอกาสเข้ามารู้จักโรงเรียน และเยี่ ยมชม
โรงเรียนตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การสมัครเข้าโครงการ
2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.2 กาหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถเข้าสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.rwb.ac.th ตามกาหนดดังนี้
1. ลงทะเบียนสมัครสอบวันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
2. พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินและชาระเงิน วันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ประกาศรายชื่อและเลขประจาตัวสอบ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ www.rwb.ac.th
กรณีมีปัญหา ติดต่อได้ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วภายในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
4. กาหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
5. ประกาศผลการสอบ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ www.rwb.ac.th และ
ป้ายประกาศผลการสอบบริเวณใต้อาคาร สิริยาคาร
/2.3 วิชา...

2.3 วิชาที่สอบ จานวน 5 วิชา ดังนี้
1. วิชาวิทยาศาสตร์
2. วิชาคณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาอังกฤษ
4. วิชาภาษาไทย
5. วิชาสังคมศึกษา
2.4 เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ
วิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ถึ ง ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และ
ความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์ ความรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ถึ ง ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และ
ความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย
ความรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาสังคมศึกษา
ความรู้สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
2.5 สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
2.6 การชาระเงินค่าสมัครสอบ
1. ค่าสมัครสอบ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
2. วิธีการชาระเงิน
นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดย
ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อใบ โดยแบบฟอร์มการชาระเงินต้องไม่มีการแก้ไข ธนาคารจะคืนส่วนที่ 1 ของ
แบบฟอร์มการชาระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. หลังจากชาระเงินให้ผู้สมัครตรวจสอบการชาระเงินได้ทางเว็บไซต์ www.rwb.ac.th หากไม่มี
การเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วัน ให้ติดต่อทางโรงเรียนราชวินิตบางแก้วต่อไป
2.7 สิ่งที่นักเรียนต้องนาไปในวันสอบและการปฏิบัติตนในวันสอบ
1. บัตรประจาตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน
2. ดินสอดา 2B ยางลบดินสอ
3. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น
4. ไม่อนุญาตให้นาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
5. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลา
6. การสอบให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548
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2.8 กาหนดการวันสอบแข่งขัน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
07.00 น. - 08.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจาตัวสอบ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ
08.05 น. - 08.30 น. เข้าแถวที่อาคารศูนย์กีฬาเฉลียมพระเกียรติฯ เดินเข้าห้องสอบตามแผนผัง
ห้องสอบ
09.00 น. - 12.30 น. สอบตามตาราง
เวลา
วิชาที่สอบ
09.00 – 10.30 น.
ข้อสอบชุดที่ 1
วิชา คณิตศาสตร์
วิชา ภาษาอังกฤษ
10.30 – 11.00 น.
พัก
11.00 – 12.30 น.
ข้อสอบชุดที่ 2
วิชา วิทยาศาสตร์
วิชา ภาษาไทย
วิชา สังคมศึกษา

จานวนข้อสอบ
30 ข้อ
40 ข้อ

40 ข้อ
40 ข้อ
40 ข้อ

2.9 เกณฑ์การตัดสินผลคะแนนในกรณี ที่คะแนนรวมในแต่ละรางวัลเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาผลคะแนน
การสอบรายวิชาตามลาดับ ดังนี้
1. วิชาวิทยาศาสตร์
2. วิชาคณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาอังกฤษ
4. วิชาภาษาไทย
5. วิชาสังคมศึกษา
2.10 การรับรางวัล
นักเรียนที่สอบได้ตามเกณฑ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันตัวบุคคล และจะ
ทาการมอบรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่
จานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 5 รางวัล
/2.11 ผู้สนใจ...

2.11 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2316-5001 ต่อ 104
ทั้งนี้ การพิจารณาผลการสอบของคณะกรรมการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายจิราพงศ์ จุตธิ นะเสฏฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

