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ปฏิทินการรับนกัเรยีนภายนอก ปีการศกึษา 2564 
 

ระดับ / ชั้น เปิดรับสมัคร 
จำหน่ายใบสมัคร 

สอบคัดเลือก            
- แผนการเรียน           
- ทุนการศึกษา 

ประกาศ
ผลสอบ 

รับเอกสาร 
เพื่อยืนยันสิทธิ์ 
ท่ีห้องทะเบียน 

การรายงานตัว 
และชำระค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

เตรียมอนุบาล  
อายุไม่ต่ำกว่า 1.5 ปี 

29 ก.ย. 2563 
เป็นต้นไป 

(รับจำนวนจำกัด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ยื่นใบสมัคร    โดยแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการสมัครให้
ครบถ้วน 
พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
ได้ตั้งแต่ วันที่ 29 ก.ย. 2563 
เป็นต้นไป  
 
 
(ศึกษารายละเอียดเอกสาร
ประกอบการสมัครและ
ค่าธรรมเนียมในคู่มือ) 
 

อนุบาล 1- 3 
ห้องเรียน IEP  
ห้องเรียน IECP 

 

29 ก.ย. 2563 
เป็นต้นไป 

(รับจำนวนจำกัด) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

29 ก.ย. 2563 
เป็นต้นไป 

(รับจำนวนจำกัด) 

 
- 

 
- 

 
- 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ห้องเรียน IEP 

 

29 ก.ย. 2563 
เป็นต้นไป 

(รับจำนวนจำกัด) 

 
- 

 
- 

 
- 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

29 ก.ย.-22 ต.ค. 
 2563 

สอบข้อเขียน 
24 ตุลาคม 2563 

(08.30 น – 16.00น.) 

27 
ตุลาคม  
2563 

27 – 30  
ตุลาคม  
2563 

 
 

9-10 พฤศจิกายน 2563 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

 
29 ก.ย.-22 ต.ค. 

 2563 

สอบข้อเขียน 
24 ตุลาคม 2563 

(08.30 น.–16.00น.) 
27 

ตุลาคม  
2563 

27 – 30  
ตุลาคม  
2563 

 
 
 

11-12 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 
25 ตุลาคม 2563 

(08.30 น.–12.00 น.) 

 

ระดับช้ัน

อื่นๆ 

 

      ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม และลงช่ือแจง้ความประสงค์สมัครเรียน  

ที่ห้องทะเบยีน อาคารอำนวยการ  เพื่อรับทดแทนนักเรียนที่ย้ายติดตาม

ผูป้กครอง ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563  เป็นต้นไป  

(ในวันและเวลาราชการ) 
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ปฏิทินการรับนักเรียนประเภทโควตาภายใน 

เพื่อเข้าศกึษาต่อในปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน ม.1 
 

ระดับ / ช้ัน คณะกรรมการ 

พิจารณา

คัดเลอืก 

 

ประกาศผล 

การคัดเลอืก 

และรับเอกสาร

ยืนยันสิทธิ ์

สอบชิงทุนการศึกษา 

ในโครงการเข้าแถว      

สู่มหาวิทยาลัย 

 

ประกาศ

รายช่ือ 

ผู้ได้รับ

ทุนการศึกษา 

 

รายงานตัว

และชำระ

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

 

มัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 

 

 

28 ก.ย.-9 ต.ค. 

2563 

 

12 ต.ค. 2563 

 

(รับใบยนืยันสิทธิ์) 

14 – 16 ต.ค. 

2563 

 

17  ต.ค. 2563 

(08.30 น – 16.00 น. ) 

 

 

20  ต.ค. 2563 

 

5-6 

พฤศจกิายน 

2563 

 

*หมายเหตุ  : สอบชิงทุน วันเสาร์ ท่ี 17 ตลุาคม 2563  (เฉพาะนักเรียนท่ีสมัครสอบชิงทุน)  

 

ระดับช้ัน ม.4 
 

ระดับ / ช้ัน คณะกรรมการ 

พิจารณา

คัดเลอืก 

 

ประกาศผล 

การคัดเลอืก 

และรับเอกสาร

ยืนยันสิทธิ ์

สอบแยกแผนการเรียน 

และสอบชิงทุนฯ 

ในโครงการเข้าแถว        

สู่มหาวทิยาลัย 

ประกาศผล

การสอบ 

-แผนการเรียน 
-ทุนการศึกษา 

รายงานตัว

และชำระ

ค่าธรรมเนยีม

การศกึษา 

 

มัธยมศึกษา 

ปีที่ 4 

 

 

28 ก.ย.-9 ต.ค. 

2563 

 

12 ต.ค. 2563  

 

(รับใบยนืยันสิทธิ์) 

14 – 16 ต.ค. 

2563 

 

17  ต.ค. 2563   

 

( 08.30 น – 16.00 น. ) 

 

20  ต.ค.2563 

 

3-4 

พฤศจกิายน 

2563 
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รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเนอสเซอรี่ (ช้ันเตรียมอนุบาล) 

ประจำปีการศึกษา 2564 
 

1. กำหนดการจำหน่ายใบสมคัร   

      ตัง้แต่วันที่  29 กนัยายน 2563 เป็นตน้ไป  ที่ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ  โรงเรียนรงัษีวิทยา 

      ( วันจันทร์ – วันศกุร ์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. )  

• ใบสมัครพร้อมคู่มือราคาชุดละ  100  บาท  (รวมค่าสมัครแล้ว) 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

      - นกัเรียนต้องมีอายุไม่น้อยกว่า  1 ปี 5 เดือน  (นับถึงวันที ่16 พฤษภาคม 2564)  

      - มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เปน็โรคติดต่อร้ายแรง  
     

3. อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

ค่าธรรมเนียม 

ภาคเรียนท่ี 1 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

ภาคเรียนท่ี 1 

รวม หมายเหตุ 

อายุต่ำกว่า 2 ป ี

4,500 

8,260 12,760 ไม่รวม   

1. ค่าปรับพื้นฐานพัฒนาการ 4 ด้าน  

2. ชุดนักเรียนและชุดวอร์ม อายุ 2 ปีข้ึนไป 

4,500 

9,370 13,870 

 

 

4. การรายงานตวั / การชำระค่าธรรมเนียมการศกึษา   

- ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบที่ห้องทะเบียน ตามวันเวลาที่กำหนด 

- ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ห้องการเงิน  

 

5. เอกสารประกอบการสมคัรเรียน   

 1.  ใบสมัครเรียน/ใบมอบตัว     (โดยต้องเขยีนรายละเอียดขอ้มูลให้ครบถ้วน) 

 2.  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด  1.5 นิว้     จำนวน  1  รูป 



 3.  สำเนาสูตบิัตร (ใบเกดิ)     จำนวน  1  ฉบับ  

 4.  สำเนาทะเบียนบ้านนกัเรียน     จำนวน  1  ฉบับ 

 5.  สำเนาทะเบียนบ้านบดิา     จำนวน  1  ฉบับ 

 6.  สำเนาทะเบียนบ้านมารดา     จำนวน  1  ฉบับ 

 7.  สำเนาเอกสารหรือหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถ้ามี) ทั้งของนักเรียน / บิดา / มารดา 
               

  * ลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ * 
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รายละเอยีดและข้อควรปฏิบัติเบื้องต้น 

6. การแต่งกาย 

          เครื่องแบบนกัเรียน และชุดกีฬาตามแบบที่โรงเรียนกำหนด และจัดให้ 

 

7. ด้านสุขภาพอนามัย 

 1. กรณีนกัเรียนเป็นโรคตดิต่อ   เช่น  ตาแดง  หดั  อีสุกอีกใส  หรือไขห้วัด  จะต้องหยดุเรียนจนกว่าจะ

หายเป็นปกติ  หรือพน้ระยะติดต่อแล้ว 

 2. กรณีเดก็มาโรงเรียนแล้วเกดิการเจ็บป่วยกะทันหัน   ทางโรงเรียนจะให้การปฐมพยาบาลพร้อมทั้ง

ติดต่อบดิา มารดา หรือผู้ปกครองให้มารับเด็กทนัที   หากไม่สามารถตดิต่อได้  หรือ  บดิา   มารดา หรือ

ผู้ปกครองไม่สามารถมารับเด็กได้ โรงเรียนจะนำเดก็ส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ทีสุ่ดตามความเหมาะสม โดย

ผู้ปกครองต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ารกัษาพยาบาลเอง    ยกเวน้กรณีเกิดอุบตัิเหตุซ่ึงจะได้รบัความคุม้ครองจาก

บริษัทประกันตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ 

 3. เครื่องใช้ส่วนตัวของนกัเรียนต้องปัก หรือเขยีนช่ือทุกช้ิน และสง่มอบให้ครูในวนัเปิดเรียน  

 

8. ของใช้สว่นตัวท่ีต้องนำมาเพ่ิมนอกจากทางโรงเรียนจัดให้ 

1. เสือ้ผ้าสำรองสำหรับเปลี่ยน  

2. ขวดนม , ขวดน้ำ  (ในกรณทีี่น้องยงัไม่เลกิขวดนม) 

3. นมสำหรับมืออื่น ๆ 

4. ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 

5. ผ้าเช็ดตัว 

6. รองเท้าฟองน้ำ สำหรับสวมใส่บนอาคาร 

7. ยารักษาโรค  (กรณีแพทย์สั่ง) 

 

9. ข้อตกลงอ่ืน ๆ 

 1. โรงเรียนจะส่งเด็กให้ผู้ปกครองที่ได้ให้หลักฐานการเป็นผู้ปกครองกับทางโรงเรียนแล้วเท่านั้น   ในกรณีที่     

ผู้ปกครองมอบหมายให้ผู้อื่นมารับ    ต้องโทรศัพท์แจ้งโรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งช่ัวโมงก่อนโรงเรียน

เลิก พร้อมทั้งมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ที่จะมารับในวันนั้น      โดยผู้มารับจะต้องแสดงบัตรประจำตัว



ประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่หน่วยราชการออกให้มาแสดงด้วย    มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้รับ

นักเรียนกลับ 

2. กรณีที่ผู้ปกครองมคีวามจำเป็นต้องรับนกัเรียนกลบับ้านก่อนโรงเรียนเลิก (ก่อนเวลา 15.00 น.)             

ให้ผู้ปกครองตดิต่อขอรับเอกสารแจง้ความประสงค์ขอรบันักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนที่แผนกอนุบาล    

แล้วนำเอกสารไปแสดงต่อยามรักษาการณ์   เพื่อนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน  
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รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย (อ.1-อ.3) ภายนอก  

ประจำปีการศึกษา 2564 
 

เปิดรับสมัครนักเรียนภายนอก (รับจำนวนจำกดั) -   อนุบาล 1-3  ห้องเรียนปกติ       

- อนุบาล 1-3  ห้องเรียน IEP        

- อนุบาล 1 -3 ห้องเรียน IECP      
 

1. กำหนดการจำหน่ายใบสมคัร   

เริ่มจำหน่ายใบสมัคร และรายงานตัวได้ ตัง้แต่วนัที่  29 กันยายน 2563  เปน็ต้นไป  

(หรือจนกว่าครบตามจำนวนที่เปดิรับ) ทีห่้องทะเบียน อาคารอำนวยการ  (วนั – เวลาราชการ)        

• ใบสมัครพร้อมคู่มือราคาชุดละ  100  บาท  (รวมค่าสมัครแล้ว) 

            

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย  

  ช้ันอนุบาล  1 อายคุรบ  3 ขวบ         ( เปน็ผู้ที่เกดิก่อนวนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 ) 

  ช้ันอนุบาล  2 อายคุรบ  4 ขวบ         ( เปน็ผู้ที่เกดิก่อนวันที ่16 พฤษภาคม 2560 ) 

  ช้ันอนุบาล  3 อายคุรบ  5 ขวบ         ( เปน็ผู้ที่เกดิก่อนวนัที่ 16 พฤษภาคม 2559 ) 

  

3. การรายงานตัว / ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา   

- ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบที่ห้องทะเบียน ตามวันเวลาที่กำหนด 

- ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ห้องการเงิน  

 

4. เอกสารประกอบการรับสมัครเรียน   

1.  ใบสมัครเรียน/ใบมอบตัว     (โดยต้องเขยีนรายละเอียดขอ้มูลให้ครบถ้วน) 

2.  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด  1.5 นิว้     จำนวน  1  รูป 

3.  สำเนาสูตบิัตร (ใบเกดิ)     จำนวน  1  ฉบับ  



4.  สำเนาทะเบียนบ้านนกัเรียน     จำนวน  1  ฉบับ 

5.  สำเนาทะเบียนบ้านบดิา     จำนวน  1  ฉบับ 

6.  สำเนาทะเบียนบ้านมารดา     จำนวน  1  ฉบับ 

 7.  หนังสือรับรองนักเรียน(ปพ.7) ฉบบัจรงิ (จากสถานศกึษาเดิม)จำนวน  1  ฉบับ 

8.  สำเนาเอกสารหรือหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถ้ามี) ทั้งของนักเรียน / บิดา / มารดา 

  * ลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ * 
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5. อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน และคา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
 

  ห้องเรียนปกต ิ

ระดับช้ัน ค่าธรรมเนียม 

การเรียนภาคเรียนท่ี 1 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

ภาคเรียนท่ี 1 

รวม หมายเหตุ 

อนุบาล 1 2,755 11,430 14,185 รวม  ค่าหนังสือเรียน 

ไม่รวม   

1. ค่าเรียนภาคฤดูร้อน 

2. ชุดนักเรียน,ชุดวอร์ม 

อนุบาล  2 2,755 11,430 14,185 

อนุบาล  3 2,755 11,880 14,635 

 
  

  ห้องเรียน IEP 

ระดับช้ัน ค่าธรรมเนียม 

การเรียนภาคเรียนท่ี 1 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

ภาคเรียนท่ี 1 

รวม หมายเหตุ 

อนุบาล  1  2,755 18,267 21,022 รวม   

1. ค่าเรียนภาคฤดูร้อน 

2. ค่าหนังสือเรียน IEP 
อนุบาล  2  2,755 18,515 21,270 

อนุบาล  3  2,755 18,535 21,290 

   

 

ห้องเรียน IECP 

ระดับช้ัน ค่าธรรมเนียม 

การเรียนภาคเรียนท่ี 1 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

ภาคเรียนท่ี 1 

รวม หมายเหตุ 

อนุบาล  1 2,755 18,817 21,572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    รวม   

1. ค่าเรียนภาคฤดูร้อน อนุบาล  2 2,755 18,517 21,272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



อนุบาล 3 2,755 19,075 21,830 2. ค่าหนังสอืเรยีน IECP 
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รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (ภายนอก)  

ประจำปีการศึกษา 2564 
 

    เปิดรับสมัครนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 (รับจำนวนจำกัด)  

-  ห้องเรียนปกติ                     

                                                                                  -  ห้องเรียน IEP                      
 

1. กำหนดการจำหน่ายใบสมคัร    

เริ่มจำหน่ายใบสมัคร และรายงานตัวได้ ตัง้แต่วนัที่  29 กันยายน 2563  เปน็ต้นไป  

(หรือจนกว่าครบตามจำนวนที่เปดิรับ) ทีห่้องทะเบียน อาคารอำนวยการ  (วนั – เวลาราชการ)        

• ใบสมัครพร้อมคู่มือราคาชุดละ  100  บาท  (รวมค่าสมัครแล้ว) 

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

- มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ ์ ในวันเปดิภาคเรียนของปีการศกึษาที่เข้าเรียน    

- ผ่านเกณฑ์ประเมินพัฒนาการในระดับระดับปฐมวัย  

- มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับประถมศกึษา 

 

3. การรายงานตัว/ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา   

- ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบที่ห้องทะเบียน ตามวันเวลาที่กำหนด 

- ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ห้องการเงิน  

 

     4.   เอกสารประกอบการสมัครเรียน  

1.  ใบสมัครเรียน/ใบมอบตัว     (โดยต้องเขยีนรายละเอียดขอ้มูลให้ครบถ้วน) 

2.  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด  1.5 นิว้     จำนวน  1  รูป 

3.  สำเนาสูตบิัตร (ใบเกดิ)     จำนวน  1  ฉบับ  



4.  สำเนาทะเบียนบ้านนกัเรียน     จำนวน  1  ฉบับ 

5.  สำเนาทะเบียนบ้านบดิา     จำนวน  1  ฉบับ 

6.  สำเนาทะเบียนบ้านมารดา     จำนวน  1  ฉบับ 

 7.  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ฉบับจริง (จากสถานศึกษาเดิม) จำนวน  1  ฉบับ 

8.  สำเนาเอกสารหรือหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถ้ามี) ทั้งของนักเรียน / บิดา / มารดา 
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4. อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน และคา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

ห้องเรียนปกต ิ

ระดับช้ัน 

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

ภาคเรียนท่ี 1 

รวม หมายเหตุ 

ประถมศกึษาปีที่ 1 2,610 10,313 12,923  

 

รวม   

1. ค่าเรียนภาคฤดูร้อน 

2. ชุดพื้นเมือง 

3. ค่าหนังสือ 

ประถมศกึษาปีที่ 2 2,610 10,322 12,932 

ประถมศกึษาปีที่ 3 2,610 12,161 14,771 

ประถมศกึษาปีที่ 4 2,610 12,107 14,717 

ประถมศกึษาปีที่ 5 2,610 12,065 14,675 

ประถมศกึษาปีที่ 6 2,610 11,779 14,389 

 

 

ห้องเรียน IEP 

ระดับช้ัน 

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

ภาคเรียนท่ี 1 

รวม หมายเหตุ 

ประถมศกึษาปีที่ 1 2,610 19,135 21,745  

 

รวม   

1. ค่าเรียนภาคฤดูร้อน 

2. ชุดพื้นเมือง 

3. ค่าหนังสือ 

ประถมศกึษาปีที่ 2 2,610 19,129 21,739 

ประถมศกึษาปีที่ 3 2,610 18,499 21,109 

ประถมศกึษาปีที่ 4 2,610 18,984 21,594 

ประถมศกึษาปีที่ 5 2,610 18,977 21,587 

ประถมศกึษาปีที่ 6 2,600 19,177 21,777 
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รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ระดับช้ันระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ภายนอก) 
 

1. กำหนดการจำหน่ายใบสมคัรสอบคัดเลอืก   

เริ่มจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที ่ 29 กันยายน – 22 ตลุาคม 2563   

ที่ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ  (วัน – เวลาราชการ)        

• ใบสมัครพร้อมคู่มือราคาชุดละ  100  บาท  (รวมค่าสมัครแล้ว) 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

-  กำลังศกึษาอยู่ในระดับช้ันประถมศกึษาปีที ่6  ประจำปีการศกึษา 2563  

 -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ( ป.4 – ป.5 ) ไม่ต่ำกว่า 2.00  

 -  มีผลการเรียน ในรายวชิาคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศกึษา 

                 2.00  ขึ้นไป  หรือร้อยละ 60 ขึน้ไป 
 

3. การรับสมัครสอบคัดเลอืก และหลักฐานประกอบการรับสมัคร   

จำหน่าย 
ใบสมัครสอบ 

ยื่นใบสมคัรสอบ 
และรับบัตรเข้า

ห้องสอบ 
 

 
สอบคัดเลือก            

ประกาศ
ผลสอบ 

รับเอกสาร 
ยืนยันสิทธิ ์

 
ที่หอ้งทะเบียน 

การรายงานตัว 
และชำระ

ค่าธรรมเนยีม
การศึกษา 

29 ก.ย.-22 ต.ค. 
 2563 

29 ก.ย.-22 ต.ค. 
 2563 

สอบข้อเขียน 
24 ตุลาคม 2563 

(08.30น.–16.00น.) 

27  
ตุลาคม  
2563 

27 – 30  
ตุลาคม  
2563 

9-10 
พฤศจิกายน 2563 

 

วิชาท่ีสอบ   (1 ) ภาษาไทย  (2) คณิตศาสตร์  (3) วทิยาศาสตร์  (4) สังคมศกึษา  (5) ภาษาอังกฤษ       

• เตรียมดินสอ 2 B ,ปากกา,ยางลบ,ไม้บรรทัดฯลฯ เพื่อใช้ในการสอบ 

•  แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย ไม่อนญุาตนำเครือ่งมอืสื่อสารทกุชนิดเข้า
ห้องสอบ 

• ตรวจสอบรายช่ือและห้องสอบก่อนเข้าสอบ (หน้าอาคารสิรพิัฒน์ แผนก ม.ต้น) 



• ประกาศผลสอบ ผ่านเวปไซต์โรงเรียนรงัษีทยา  www.rsv.ac.th และ 
ติดประกาศทีอ่าคารอำนวยการช้ัน 1 

• ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสทิธ์ิ 
 

      หลักฐานท่ีใช้ย่ืนสมัครสอบ  ดังนี ้  

 1.  ใบสมัครสอบ      (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 

2.  สำเนาผลการเรียน (ปพ.1) แสดงผลการเรียน ป.4– ป.5    จำนวน  1 ชุด 

 3.  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและความประพฤติ(ปพ.7) จากโรงเรียนเดิม  จำนวน  1 ชุด 

 4.  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิว้  (แต่งกายชุดนกัเรียน)      จำนวน  2 รูป  
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1. อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
 

ระดับช้ัน ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

ภาคเรียนท่ี 1 

รวม หมายเหต ุ

 

มัธยมศึกษาปีที่  1 

 

2,380 9,575 11,955 

รวม   

1.ค่าเรียนภาคฤดรู้อน 

2.ค่าหนังสือเรียน 

ไม่รวม   

ชุดนักเรียน 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดทุนการศึกษา  : โครงการเรียนดรัีงษสีู่ชุมชน 

 

    นักเรียนที่สมัครสอบชิงทุน  “ โครงการเรียนดีรังษีสู่ชุมชน ”   จะทำการสอบข้อเขยีนชุดเดียวกันกับการสอบ 

    คัดเลือกนักเรียนเขา้เรียน    โดยพิจารณาจากคะแนนรวม ( 5 รายวชิา )  สูงสุด 10  อันดับแรกจะได้รับทุน   

ทั้งนี ้ “ โครงการเรียนดีรังษีสู่ชุมชน ” เป็นโครงการที่เปดิโอกาสให้นักเรียนในเขตอำเภอฝาง   

    อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ  ที่ได้รับการคัดเลือกเขา้เรียนในโรงเรียนรังษีวิทยา สามารถมีสิทธิ์สอบ    

ชิงทุนการศึกษา  โดยได้รับทุนการศึกษาดังนี้ 
 

http://www.rsv.ac.th/


     สทิธิท่ีได้รับ   1. ได้รับการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

                                  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามหลักสูตร 

     2. ได้รับการยกเวน้ค่าเรียนคอมพวิเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

     3. ได้รับการสนับสนุนค่าหนังสือและแบบเรียน ( จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 500 บาท ) 
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รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ระดับช้ันระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ภายนอก) 

เปิดรบัสมคัรสอบคัดเลือก ในแผนการเรียนดังนี ้

1. วทิยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์

2. วทิยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์- คอมพวิเตอร ์

3. คณิตศาสตร ์-  ภาษาอังกฤษ     

4. ภาษาจีน – ธรุกิจ 

5. ภาษาอังกฤษ  -  สังคมศึกษา 

6. ภาษาอังกฤษ  -  ธุรกิจ 

1.  กำหนดการจำหน่ายใบสมัครสอบ   

เริ่มจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที ่ 29 กันยายน – 22 ตลุาคม 2563   

ที่ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ  (วัน – เวลาราชการ)        

• ใบสมัครพร้อมคู่มือราคาชุดละ  100  บาท  (รวมค่าสมัครแล้ว) 
 

2.  คุณสมบัติของผู้สมคัร  ผู้สมคัรต้องมีคุณสมบัต ิ ดังนี ้

1. สำเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3  ตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการหรือเทยีบเท่า   

             หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปกีารศกึษา 2563  หรือเทียบเท่า 

 2.  เป็นโสด 

 3.  มีคุณสมบัติทางการศึกษาตามแผนการเรียนทีส่มัครสอบคัดเลือก ดังนี ้

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม( ม.1. – ม.2 )  
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   

( ม.1. – ม.2 ) ( GPA) กลุม่สาระ 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   

ต้องไมต่่ำกว่า  2.75   

ไม่ต่ำกว่า 2.75  

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   



แผนการเรียน 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 

ต้องไมต่่ำกว่า  2.75   

     

ไม่ต่ำกว่า 2.75  

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   

ไม่ต่ำกว่า 2.50  ในรายวชิาคอมพิวเตอร์  

ไม่ต่ำกว่า 2.00  ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ต้องมีคะแนนวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า60คะแนน 

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ -  ภาษาอังกฤษ     

ต้องไมต่่ำกว่า  2.50  

ไม่ต่ำกว่า 2.50  ในรายวชิาคณิตศาสตร์   

ไม่ต่ำกว่า 2.50  ในรายวชิาภาษาอังกฤษ 

แผนการเรียนภาษาจีน – ธุรกิจ 

ต้องไมต่่ำกว่า  2.00  

ไม่ต่ำกว่า 2.50  ในรายวชิาภาษาอังกฤษ 

ไม่ต่ำกว่า 2.50  ในรายวชิาภาษาจนี 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ  -  สังคมศกึษา 

ต้องไมต่่ำกว่า  2.00   

ไม่ต่ำกว่า 2.50  ในรายวชิาภาษาอังกฤษ 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ  -  ธุรกิจ 

ต้องไมต่่ำกว่า  2.00   

ไม่ต่ำกว่า 2.50  ในรายวชิาภาษาอังกฤษ 
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3.การสมัครสอบคัดเลือก และหลกัฐานประกอบการรับสมัคร   

 

ระดับ / ชั้น ยื่นใบสมคัร 
และรับบัตรเข้า

ห้องสอบ 
 

สอบคัดเลือก    
  

ประกาศผล

การสอบ 
-แผนการเรียน 
-ทุนการศึกษา 

รับเอกสาร 
ยืนยันสิทธิ ์

 
ที่หอ้ง

ทะเบียน 

รายงานตัว

และชำระ

ค่าธรรมเนยีม

การศกึษา 

มัธยม 
ศึกษาปีที่ 4 

 

 
29 ก.ย.-22 ต.ค. 

 2563 

สอบข้อเขียน 
24 ตุลาคม 2563 

(08.30 น.–16.00น.) 27 
ตุลาคม  
2563 

27 – 30  
ตุลาคม  
2563 

 
11-12 

พฤศจิกายน 
2563 

 

สอบสัมภาษณ์ 
25 ตุลาคม 2563 

(08.30 น.–12.00 น.) 

 

วิชาท่ีสอบ   (1 ) ภาษาไทย  (2) คณิตศาสตร์  (3) วทิยาศาสตร์  (4) สังคมศกึษา  (5) ภาษาอังกฤษ       

• เตรียมดินสอ 2 B ,ปากกา,ยางลบ,ไม้บรรทัดฯลฯ เพื่อใช้ในการสอบ 

•  แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย ไม่อนญุาตนำเครือ่งมอืสื่อสารทกุชนิดเข้า
ห้องสอบ 

• ตรวจสอบรายช่ือและห้องสอบก่อนเข้าสอบ (หน้าอาคารสิรพิัฒน์ แผนก ม.ต้น) 

• ประกาศผลสอบ ผ่านเวปไซต์โรงเรียนรงัษีวิทยา  www.rsv.ac.th และ 
ติดประกาศทีอ่าคารอำนวยการช้ัน 1 

http://www.rsv.ac.th/


• ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสทิธ์ิ 
 

 

       เอกสารหลักฐานท่ีใช้ยื่นสมัครสอบ  ดังนี้   

 1.  ใบสมัครสอบ      (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 

2.  สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน 

  - กรณีกำลังศกึษาอยู่ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ม.1-ม.2   จำนวน  1 ชุด 

  - กรณีสำเรจ็การศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ใช้ใบแสดงผลการเรยีน(ปพ.1)  จำนวน  2 ชุด 

3. หนงัสือรับรองการเปน็นกัเรียนและความประพฤต ิปพ.7 (ฉบับจรงิ)  จำนวน  1 ชุด 

 4.  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิว้  (แต่งกายชุดนกัเรียน)      จำนวน  2 รูป  
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6.  อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ค่าธรรมเนียม 

การเรียนภาคเรียนท่ี 1 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

ภาคเรียนท่ี 1 

รวม หมายเหตุ 

แผนการเรียน  

 วทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   

2,215 7,835 10,050  

 

รวม 

ค่าเรียนภาคฤดรู้อน 

ค่าหนังสือ 

 

ไม่รวม  

ชุดนักเรียน 

 

แผนการเรียน 

 วทิยฯ์ – คณิต - คอมพวิเตอร ์

2,215 8,835 11,050 

แผนการเรียน 

 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 

2,215 7,226 9,441 

แผนการเรียน 

 ภาษาจีน – ธรุกจิ 

2,215 7,408 9,623 

แผนการเรียน 

 สังคมศกึษา – ภาษาอังกฤษ 

2,215 6,958 9,173 

แผนการเรียน 

 ภาษาอังกฤษ – ธรุกจิ 

2,215 7,106 9,321 

 

 

 



 

รายละเอยีดทุนการศึกษา  : โครงการเรียนดรัีงษสีู่ชุมชน 

 

    นักเรียนที่สมัครสอบชิงทุน  “ โครงการเรียนดีรังษีสู่ชุมชน ”   จะทำการสอบข้อเขยีนชุดเดียวกันกับการสอบ 

    คัดเลือกนักเรียน    โดยพิจารณาจากคะแนนรวม ( 5 รายวชิา )  สูงสุด 10  อันดับแรก   

    ทั้งนี ้ “ โครงการเรียนดีรังษีสู่ชุมชน ” เป็นโครงการที่เปดิโอกาสให้นักเรียนในเขตอำเภอฝาง  อำเภอแม่อาย         

    และอำเภอไชยปราการ  ที่ ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนรังษีวิทยา  สามารถมีสิทธิ์สอบชิง

ทุนการศึกษา   

    โดยได้รับทุนการศึกษาดังนี้ 
 

     สทิธิท่ีได้รับ   1. ได้รับการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

                                  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามหลักสูตร 

     2. ได้รับการยกเวน้ค่าเรียนคอมพวิเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

     3. ได้รับการสนับสนุนค่าหนังสือและแบบเรียน ( จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 500 บาท ) 

 

 
 

สารบัญ 
 

          หน้า   
   

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนภายนอก     1 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนภายใน    2 
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (เนอสเซอรี่)     3 
ระดับปฐมวัย อนุบาล 1 - 3 (ภายนอก)    5  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ภายนอก)     7 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   (ภายนอก)      9 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   (ภายนอก)      11 
 

ภาคผนวก 
คู่มือปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา 

 


