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ปฏิทินการรับนักเรียนภายนอก ปีการศึกษา 2564
ระดับ / ชั้น

เตรียมอนุบาล
อายุไม่ต่ำกว่า 1.5 ปี

เปิดรับสมัคร
จำหน่ายใบสมัคร

สอบคัดเลือก

ประกาศ
ผลสอบ

รับเอกสาร
เพื่อยืนยันสิทธิ์
ที่ห้องทะเบียน

การรายงานตัว
และชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษา

-

-

-

-

-

-

ยื่นใบสมัคร โดยแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการสมัครให้
ครบถ้วน
พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ได้ตั้งแต่ วันที่ 29 ก.ย. 2563
เป็นต้นไป

-

-

-

- แผนการเรียน
- ทุนการศึกษา

29 ก.ย. 2563
เป็นต้นไป
(รับจำนวนจำกัด)

อนุบาล 1- 3
ห้องเรียน IEP
ห้องเรียน IECP
ประถมศึกษาปีที่ 1

29 ก.ย. 2563
เป็นต้นไป
(รับจำนวนจำกัด)

29 ก.ย. 2563
เป็นต้นไป
(รับจำนวนจำกัด)

ประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียน IEP

29 ก.ย. 2563
เป็นต้นไป

-

-

-

27
ตุลาคม
2563

27 – 30
ตุลาคม
2563

27
ตุลาคม
2563

27 – 30
ตุลาคม
2563

(รับจำนวนจำกัด)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

29 ก.ย.-22 ต.ค.
2563

มัธยมศึกษาปีที่ 4
29 ก.ย.-22 ต.ค.
2563

สอบข้อเขียน
24 ตุลาคม 2563
(08.30 น – 16.00น.)
สอบข้อเขียน
24 ตุลาคม 2563
(08.30 น.–16.00น.)
สอบสัมภาษณ์
25 ตุลาคม 2563
(08.30 น.–12.00 น.)

ระดับชั้น
อื่นๆ

(ศึกษารายละเอียดเอกสาร
ประกอบการสมัครและ
ค่าธรรมเนียมในคู่มือ)

9-10 พฤศจิกายน 2563

11-12 พฤศจิกายน 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงชื่อแจ้งความประสงค์สมัครเรียน
ที่ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ เพื่อรับทดแทนนักเรียนที่ย้ายติดตาม
ผูป้ กครอง ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
(ในวันและเวลาราชการ)
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ปฏิทินการรับนักเรียนประเภทโควตาภายใน
เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ม.1
ระดับ / ชั้น

คณะกรรมการ
พิจารณา
คัดเลือก

ประกาศผล
การคัดเลือก
และรับเอกสาร
ยืนยันสิทธิ์

สอบชิงทุนการศึกษา
ในโครงการเข้าแถว
สู่มหาวิทยาลัย

ประกาศ
รายชื่อ
ผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา

มัธยมศึกษา 28 ก.ย.-9 ต.ค.
ปีท่ี 1
2563

12 ต.ค. 2563

17 ต.ค. 2563
20 ต.ค. 2563
(08.30 น – 16.00 น. )

(รับใบยืนยันสิทธิ์)
14 – 16 ต.ค.
2563

รายงานตัว
และชำระ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

5-6
พฤศจิกายน
2563

*หมายเหตุ : สอบชิงทุน วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 (เฉพาะนักเรียนที่สมัครสอบชิงทุน)

ระดับชั้น ม.4
คณะกรรมการ
พิจารณา
คัดเลือก

ประกาศผล
การคัดเลือก
และรับเอกสาร
ยืนยันสิทธิ์

สอบแยกแผนการเรียน
และสอบชิงทุนฯ
ในโครงการเข้าแถว
สู่มหาวิทยาลัย

มัธยมศึกษา 28 ก.ย.-9 ต.ค.
ปีท่ี 4
2563

12 ต.ค. 2563

17 ต.ค. 2563

ระดับ / ชั้น

(รับใบยืนยันสิทธิ์) ( 08.30 น – 16.00 น. )
14 – 16 ต.ค.
2563

รายงานตัว
และชำระ
-แผนการเรียน ค่าธรรมเนียม
-ทุนการศึกษา การศึกษา

ประกาศผล
การสอบ

20 ต.ค.2563

3-4
พฤศจิกายน
2563
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รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเนอสเซอรี่ (ชั้นเตรียมอนุบาล)
ประจำปีการศึกษา 2564
1. กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร
ตัง้ แต่วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ที่ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ โรงเรียนรังษีวิทยา
( วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. )
• ใบสมัครพร้อมคู่มือราคาชุดละ 100 บาท (รวมค่าสมัครแล้ว)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- นักเรียนต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี 5 เดือน (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564)
- มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
3. อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
รวม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
8,260
12,760
อายุต่ำกว่า 2 ปี
4,500
9,370
13,870
อายุ 2 ปีขึ้นไป
4,500

หมายเหตุ
ไม่รวม
1. ค่าปรับพื้นฐานพัฒนาการ 4 ด้าน
2. ชุดนักเรียนและชุดวอร์ม

4. การรายงานตัว / การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบที่ห้องทะเบียน ตามวันเวลาที่กำหนด
- ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ห้องการเงิน
5. เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1. ใบสมัครเรียน/ใบมอบตัว (โดยต้องเขียนรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน)
2. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิว้
จำนวน 1 รูป

3.
4.
5.
6.
7.

สำเนาสูตบิ ัตร (ใบเกิด)
จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาเอกสารหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ทั้งของนักเรียน / บิดา / มารดา

* ลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ *
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รายละเอียดและข้อควรปฏิบัติเบื้องต้น
6. การแต่งกาย
เครื่องแบบนักเรียน และชุดกีฬาตามแบบที่โรงเรียนกำหนด และจัดให้
7. ด้านสุขภาพอนามัย
1. กรณีนกั เรียนเป็นโรคติดต่อ เช่น ตาแดง หัด อีสุกอีกใส หรือไข้หวัด จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะ
หายเป็นปกติ หรือพ้นระยะติดต่อแล้ว
2. กรณีเด็กมาโรงเรียนแล้วเกิดการเจ็บป่วยกะทันหัน
ทางโรงเรียนจะให้การปฐมพยาบาลพร้อมทั้ง
ติดต่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้มารับเด็กทันที หากไม่สามารถติดต่อได้ หรือ บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองไม่สามารถมารับเด็กได้ โรงเรียนจะนำเด็กส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ทส่ี ุดตามความเหมาะสม โดย
ผู้ปกครองต้องเป็นผูร้ ับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง
ยกเว้นกรณีเกิดอุบตั ิเหตุซึ่งจะได้รบั ความคุม้ ครองจาก
บริษัทประกันตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
3. เครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียนต้องปัก หรือเขียนชื่อทุกชิน้ และส่งมอบให้ครูในวันเปิดเรียน
8. ของใช้สว่ นตัวที่ต้องนำมาเพิม่ นอกจากทางโรงเรียนจัดให้
1. เสือ้ ผ้าสำรองสำหรับเปลี่ยน
2. ขวดนม , ขวดน้ำ (ในกรณีที่น้องยังไม่เลิกขวดนม)
3. นมสำหรับมืออื่น ๆ
4. ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
5. ผ้าเช็ดตัว
6. รองเท้าฟองน้ำ สำหรับสวมใส่บนอาคาร
7. ยารักษาโรค (กรณีแพทย์สั่ง)
9. ข้อตกลงอื่น ๆ
1. โรงเรียนจะส่งเด็กให้ผู้ปกครองที่ได้ให้หลักฐานการเป็นผู้ปกครองกับทางโรงเรียนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่
ผู้ปกครองมอบหมายให้ผู้อื่นมารับ ต้องโทรศัพท์แจ้งโรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนโรงเรียน
เลิก พร้อมทั้งมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ท่จี ะมารับในวันนั้น โดยผู้มารับจะต้องแสดงบัตรประจำตัว

ประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ห น่วยราชการออกให้มาแสดงด้ว ย มิฉ ะนั้น ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้รับ
นักเรียนกลับ
2. กรณีที่ผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องรับนักเรียนกลับบ้านก่อนโรงเรียนเลิก (ก่อนเวลา 15.00 น.)
ให้ผู้ปกครองติดต่อขอรับเอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนที่แผนกอนุบาล
แล้วนำเอกสารไปแสดงต่อยามรักษาการณ์ เพื่อนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

-5-

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย (อ.1-อ.3) ภายนอก
ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครนักเรียนภายนอก (รับจำนวนจำกัด)

- อนุบาล 1-3 ห้องเรียนปกติ
- อนุบาล 1-3 ห้องเรียน IEP
- อนุบาล 1 -3 ห้องเรียน IECP

1. กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร
เริ่มจำหน่ายใบสมัคร และรายงานตัวได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
(หรือจนกว่าครบตามจำนวนที่เปิดรับ) ทีห่ ้องทะเบียน อาคารอำนวยการ (วัน – เวลาราชการ)
• ใบสมัครพร้อมคู่มือราคาชุดละ 100 บาท (รวมค่าสมัครแล้ว)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ระดับปฐมวัย
ชั้นอนุบาล 1 อายุครบ 3 ขวบ
( เป็นผู้ท่เี กิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 )
ชั้นอนุบาล 2 อายุครบ 4 ขวบ
( เป็นผู้ท่เี กิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 )
ชั้นอนุบาล 3 อายุครบ 5 ขวบ
( เป็นผู้ท่เี กิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 )
3. การรายงานตัว / ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบที่ห้องทะเบียน ตามวันเวลาที่กำหนด
- ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ห้องการเงิน
4. เอกสารประกอบการรับสมัครเรียน
1. ใบสมัครเรียน/ใบมอบตัว (โดยต้องเขียนรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน)
2. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิว้
จำนวน 1 รูป
3. สำเนาสูตบิ ัตร (ใบเกิด)
จำนวน 1 ฉบับ

4.
5.
6.
7.
8.

สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
จำนวน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองนักเรียน(ปพ.7) ฉบับจริง (จากสถานศึกษาเดิม)จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาเอกสารหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ทั้งของนักเรียน / บิดา / มารดา

* ลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ *
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5. อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ห้องเรียนปกติ
ระดับชัน้
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
การเรียนภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
2,755
11,430
2,755
11,430
2,755
11,880

รวม

หมายเหตุ

14,185
14,185
14,635

รวม ค่าหนังสือเรียน
ไม่รวม
1. ค่าเรียนภาคฤดูร้อน
2. ชุดนักเรียน,ชุดวอร์ม

รวม

หมายเหตุ

ห้องเรียน IEP
ระดับชัน้
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
การเรียนภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
2,755
18,267
2,755
18,515
2,755
18,535

21,022
21,270
21,290

รวม
1. ค่าเรียนภาคฤดูร้อน
2. ค่าหนังสือเรียน IEP

ห้องเรียน IECP
ระดับชัน้
อนุบาล 1
อนุบาล 2

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
การเรียนภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
2,755
18,817
2,755
18,517

รวม
21,572
21,272

หมายเหตุ
รวม
1. ค่าเรียนภาคฤดูร้อน

อนุบาล 3

2,755

19,075

21,830

2. ค่าหนังสือเรียน IECP
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รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภายนอก)
ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 (รับจำนวนจำกัด)
- ห้องเรียนปกติ
- ห้องเรียน IEP
1. กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร
เริ่มจำหน่ายใบสมัคร และรายงานตัวได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
(หรือจนกว่าครบตามจำนวนที่เปิดรับ) ทีห่ ้องทะเบียน อาคารอำนวยการ (วัน – เวลาราชการ)
• ใบสมัครพร้อมคู่มือราคาชุดละ 100 บาท (รวมค่าสมัครแล้ว)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคเรียนของปีการศึกษาที่เข้าเรียน
- ผ่านเกณฑ์ประเมินพัฒนาการในระดับระดับปฐมวัย
- มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา
3. การรายงานตัว/ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบที่ห้องทะเบียน ตามวันเวลาที่กำหนด
- ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ห้องการเงิน
4. เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1. ใบสมัครเรียน/ใบมอบตัว (โดยต้องเขียนรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน)
2. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิว้
จำนวน 1 รูป
3. สำเนาสูตบิ ัตร (ใบเกิด)
จำนวน 1 ฉบับ

4.
5.
6.
7.
8.

สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
จำนวน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ฉบับจริง (จากสถานศึกษาเดิม) จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาเอกสารหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ทั้งของนักเรียน / บิดา / มารดา
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4. อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ห้องเรียนปกติ
ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1

ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
2,610
10,313

รวม

หมายเหตุ

12,923

ประถมศึกษาปีท่ี 2

2,610

10,322

12,932

ประถมศึกษาปีท่ี 3

2,610

12,161

14,771

ประถมศึกษาปีท่ี 4

2,610

12,107

14,717

ประถมศึกษาปีท่ี 5

2,610

12,065

14,675

ประถมศึกษาปีท่ี 6

2,610

11,779

14,389

รวม
1. ค่าเรียนภาคฤดูร้อน
2. ชุดพื้นเมือง
3. ค่าหนังสือ

ห้องเรียน IEP
ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1

ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
2,610
19,135

รวม

หมายเหตุ

21,745

ประถมศึกษาปีท่ี 2

2,610

19,129

21,739

ประถมศึกษาปีท่ี 3

2,610

18,499

21,109

ประถมศึกษาปีท่ี 4

2,610

18,984

21,594

ประถมศึกษาปีท่ี 5

2,610

18,977

21,587

ประถมศึกษาปีท่ี 6

2,600

19,177

21,777

รวม
1. ค่าเรียนภาคฤดูร้อน
2. ชุดพื้นเมือง
3. ค่าหนังสือ
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รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภายนอก)
1. กำหนดการจำหน่ายใบสมัครสอบคัดเลือก
เริ่มจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 22 ตุลาคม 2563
ที่ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ (วัน – เวลาราชการ)
• ใบสมัครพร้อมคู่มือราคาชุดละ 100 บาท (รวมค่าสมัครแล้ว)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจำปีการศึกษา 2563
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ( ป.4 – ป.5 ) ไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีผลการเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
2.00 ขึ้นไป หรือร้อยละ 60 ขึน้ ไป
3. การรับสมัครสอบคัดเลือก และหลักฐานประกอบการรับสมัคร
จำหน่าย
ยื่นใบสมัครสอบ
ประกาศ รับเอกสาร
ใบสมัครสอบ และรับบัตรเข้า
สอบคัดเลือก
ผลสอบ ยืนยันสิทธิ์
ห้องสอบ
ที่หอ้ งทะเบียน
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

การรายงานตัว
และชำระ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
9-10
พฤศจิกายน 2563

วิชาที่สอบ (1 ) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) สังคมศึกษา (5) ภาษาอังกฤษ
• เตรียมดินสอ 2 B ,ปากกา,ยางลบ,ไม้บรรทัดฯลฯ เพื่อใช้ในการสอบ
• แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย ไม่อนุญาตนำเครือ่ งมือสื่อสารทุกชนิดเข้า
ห้องสอบ
• ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบก่อนเข้าสอบ (หน้าอาคารสิรพิ ัฒน์ แผนก ม.ต้น)

• ประกาศผลสอบ ผ่านเวปไซต์โรงเรียนรังษีทยา www.rsv.ac.th และ
ติดประกาศทีอ่ าคารอำนวยการชั้น 1
• ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
หลักฐานที่ใช้ยื่นสมัครสอบ ดังนี้
1. ใบสมัครสอบ (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
2. สำเนาผลการเรียน (ปพ.1) แสดงผลการเรียน ป.4– ป.5
3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและความประพฤติ(ปพ.7) จากโรงเรียนเดิม
4. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิว้ (แต่งกายชุดนักเรียน)

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 2 รูป
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1. อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ระดับชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 1

ค่าธรรมเนียมการเรียน
ภาคเรียนที่ 1

2,380

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ภาคเรียนที่ 1

9,575

รวม

11,955

หมายเหตุ
รวม
1.ค่าเรียนภาคฤดูร้อน
2.ค่าหนังสือเรียน
ไม่รวม
ชุดนักเรียน

รายละเอียดทุนการศึกษา : โครงการเรียนดีรังษีสู่ชุมชน
นักเรียนที่สมัครสอบชิงทุน “ โครงการเรียนดีรังษีสู่ชุมชน ” จะทำการสอบข้อเขียนชุดเดียวกันกับการสอบ
คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โดยพิจารณาจากคะแนนรวม ( 5 รายวิชา ) สูงสุด 10 อันดับแรกจะได้รับทุน
ทั้งนี้ “ โครงการเรียนดีรังษีสู่ชุมชน ” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตอำเภอฝาง
อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนรังษีวิทยา สามารถมีสิทธิ์สอบ
ชิงทุนการศึกษา โดยได้รับทุนการศึกษาดังนี้

สิทธิที่ได้รับ 1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามหลักสูตร
2. ได้รับการยกเว้นค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
3. ได้รับการสนับสนุนค่าหนังสือและแบบเรียน ( จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 500 บาท )
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รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภายนอก)
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ในแผนการเรียนดังนี้
1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์
3. คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
4. ภาษาจีน – ธุรกิจ
5. ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
6. ภาษาอังกฤษ - ธุรกิจ
1. กำหนดการจำหน่ายใบสมัครสอบ
เริ่มจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 22 ตุลาคม 2563
ที่ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ (วัน – เวลาราชการ)
• ใบสมัครพร้อมคู่มือราคาชุดละ 100 บาท (รวมค่าสมัครแล้ว)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจำปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า
2. เป็นโสด
3. มีคุณสมบัติทางการศึกษาตามแผนการเรียนทีส่ มัครสอบคัดเลือก ดังนี้
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม( ม.1. – ม.2 )
( ม.1. – ม.2 ) ( GPA) กลุม่ สาระ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75

ไม่ต่ำกว่า 2.75
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์
ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50
แผนการเรียนภาษาจีน – ธุรกิจ
ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ธุรกิจ
ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00

ไม่ต่ำกว่า 2.75
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์
ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ต้องมีคะแนนวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า60คะแนน
ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในรายวิชาคณิตศาสตร์
ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในรายวิชาภาษาจีน
ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
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3.การสมัครสอบคัดเลือก และหลักฐานประกอบการรับสมัคร
ระดับ / ชั้น

มัธยม
ศึกษาปีที่ 4

ยื่นใบสมัคร
และรับบัตรเข้า
ห้องสอบ

29 ก.ย.-22 ต.ค.
2563

สอบคัดเลือก

ประกาศผล
การสอบ
-แผนการเรียน
-ทุนการศึกษา

สอบข้อเขียน
24 ตุลาคม 2563
(08.30 น.–16.00น.)

สอบสัมภาษณ์
25 ตุลาคม 2563
(08.30 น.–12.00 น.)

27
ตุลาคม
2563

รับเอกสาร รายงานตัว
ยืนยันสิทธิ์ และชำระ
ที่หอ้ ง
ทะเบียน
27 – 30
ตุลาคม
2563

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

11-12
พฤศจิกายน
2563

วิชาที่สอบ (1 ) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) สังคมศึกษา (5) ภาษาอังกฤษ
• เตรียมดินสอ 2 B ,ปากกา,ยางลบ,ไม้บรรทัดฯลฯ เพื่อใช้ในการสอบ
• แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย ไม่อนุญาตนำเครือ่ งมือสื่อสารทุกชนิดเข้า
ห้องสอบ
• ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบก่อนเข้าสอบ (หน้าอาคารสิรพิ ัฒน์ แผนก ม.ต้น)
• ประกาศผลสอบ ผ่านเวปไซต์โรงเรียนรังษีวิทยา www.rsv.ac.th และ
ติดประกาศทีอ่ าคารอำนวยการชั้น 1

• ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นสมัครสอบ ดังนี้
1. ใบสมัครสอบ (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
2. สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน
- กรณีกำลังศึกษาอยู่ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ม.1-ม.2
- กรณีสำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ใช้ใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1)
3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและความประพฤติ ปพ.7 (ฉบับจริง)
4. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิว้ (แต่งกายชุดนักเรียน)

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1 ชุด
2 ชุด
1 ชุด
2 รูป
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6. อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
แผนการเรียน
วิทย์ฯ – คณิต - คอมพิวเตอร์
แผนการเรียน
คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียน
ภาษาจีน – ธุรกิจ
แผนการเรียน
สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ – ธุรกิจ

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รวม
การเรียนภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
2,215
7,835
10,050

หมายเหตุ

2,215

8,835

11,050 รวม
ค่าเรียนภาคฤดูร้อน
9,441 ค่าหนังสือ

2,215

7,226

2,215

7,408

2,215

6,958

9,623 ไม่รวม
ชุดนักเรียน
9,173

2,215

7,106

9,321

รายละเอียดทุนการศึกษา : โครงการเรียนดีรังษีสู่ชุมชน
นักเรียนที่สมัครสอบชิงทุน “ โครงการเรียนดีรังษีสู่ชุมชน ” จะทำการสอบข้อเขียนชุดเดียวกันกับการสอบ
คัดเลือกนักเรียน โดยพิจารณาจากคะแนนรวม ( 5 รายวิชา ) สูงสุด 10 อันดับแรก
ทั้งนี้ “ โครงการเรียนดีรังษีสู่ชุมชน ” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย
และอำเภอไชยปราการ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า เรี ย นในโรงเรี ย นรั ง ษี วิ ท ยา สามารถมี สิ ท ธิ์ ส อบชิ ง
ทุนการศึกษา
โดยได้รับทุนการศึกษาดังนี้
สิทธิที่ได้รับ 1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามหลักสูตร
2. ได้รับการยกเว้นค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
3. ได้รับการสนับสนุนค่าหนังสือและแบบเรียน ( จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 500 บาท )

สารบัญ
หน้า
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนภายนอก
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนภายใน
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (เนอสเซอรี่)
ระดับปฐมวัย อนุบาล 1 - 3 (ภายนอก)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภายนอก)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภายนอก)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภายนอก)
ภาคผนวก
คู่มือปฏิบัตขิ องนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา

1
2
3
5
7
9
11

