ประกาศโรงเรียนรักษ์วิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนรักษ์วิทยา ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2564
------------------------ด้วยโรงเรียนรักษ์วิทยา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนรักษ์วิทยา ประจาปี
การศึกษา 2564 เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโรงเรียนรักษ์วิทยาจึงประกาศรายละเอียดและวิธีการรับสมัครสอบ
คัดเลือก เฉพาะระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังนี้
1. การรับนักเรียน
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ด้วยวิธีการสอบความรู้ทางวิชาการและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้วยวิธีการสอบความรู้ทางวิชาการและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ด้วยวิธีการสอบความรู้ทางวิชาการและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ด้วยวิธีการพิจารณา Portfolio นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและสัมภาษณ์เข้าศึกษา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นความสามารถพิเศษ รางวัล ผลงาน ประกาศนียบัตร ภาพถ่ายกิจกรรม เอกสารรับรอง หรือ
อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตั้งแต่ระดับโรงเรียน อาเภอ เขตการศึกษา จังหวัด ภาค หรือประเทศ รวบรวมผลงานใน
รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) เฉพาะกิจกรรมช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้านใดด้านหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1. ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี เยอรมัน สเปน บาลี หรือ อื่น ๆ
2. ความสามารถทางด้านวิชาการ
3. ความสามารถด้านกีฬา เฉพาะการแข่งขันประเภทเดี่ยวเท่านั้น
4. ความสามารถด้านด้านศิลปะ วาดภาพ หรือแขนงการออกแบบศิลปะอื่นๆ
5. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ โปรแกรม สื่อ สิ่งพิมพ์ ถ่ายภาพ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
6. ความสามารถด้านการแสดง อาทิ ศิลปะการแสดง ร้องเพลงสากล พิธีกร การพูดวาทศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
Musical stage dance, Modern dance
2. ระดับชั้นและหลักสูตรที่เปิดรับ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4

หลักสูตรปกติ
ห้องเรียนโครงการเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ (EEP- Grapeseed)
หลักสูตรปกติ ห้องเรียนวิชาการ
ห้องเรียนโครงการพิเศษ วิทย์-คณิต ม.1 (SME)
ห้องเรียนโครงการเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ (EEP)
ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร (PC)
หลักสูตรปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
หลักสูตรปกติ แผนการเรียนศิลป์ คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปกติ แผนการเรียนศิลป์ สังคมศึกษาฯ – ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปกติ แผนการเรียนศิลป์ ทั่วไป

สอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องมีอายุไม่ต่าว่า 6 ปีเต็ม ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 หรือเกิดก่อน 13 พฤษภาคม 2558

3. วันเวลาสอบ/สนามสอบ
รอบที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.
รอบที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564
เวลา 08.30 - 12.00 น.
สนามสอบ
อาคาร 60 ปีรักษ์วิทยา โรงเรียนรักษ์วิทยา
4. ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนรักษ์วทิ ยา ประจาปีการศึกษา 2564
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
จาหน่ายใบสมัคร / รับสมัคร
- ด้วยตนเองหรือผู้ปกครอง ที่ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคาร 60 ปี รักษ์วิทยา
กาหนดวันสอบคัดเลือก
- วันสอบความรู้ทางวิชาการ เวลา 08.30 น. - 10.30 น.
- วันสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) เวลา 10.30 น. - 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.rakwittaya.ac.th เวลา 18.00 น.
- ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการโรงเรียน เวลา 08.30 น.
ยืนยันสิทธิ์พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ทุกหลักสูตร

การรับสมัครนักเรียนประจาปีการศึกษา 2564
รอบที่ 1
รอบที่ 2
ตุลาคม – มกราคม
มกราคม – มีนาคม
20 ตุลาคม – 17 มกราคม 2564

18 มกราคม – 21 มีนาคม 2564

17 มกราคม 2564
17 มกราคม 2564

21 มีนาคม 2564
21 มีนาคม 2564

17 มกราคม 2564
18 มกราคม 2564

21 มีนาคม 2564
22 มีนาคม 2564

18 – 22 มกราคม 2564

22 – 26 มีนาคม 2564

5. วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก
ระดับชั้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
- หลักสูตรปกติ
- หลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EEP-Grape seed)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- หลักสูตรปกติ ห้องเรียนวิชาการ
- หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ม.1 (SME)
- หลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EEP)
- ห้องเรียนเตรียมทหาร (PC)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – สอบวัดความรู้
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- แผนการเรียนศิลป์ คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
- แผนการเรียนศิลป์ สังคมศึกษา - ภาษาอังกฤษ
- แผนการเรียนศิลป์ ทั่วไป
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- แผนการเรียนศิลป์ คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
- แผนการเรียนศิลป์ สังคมศึกษา - ภาษาอังกฤษ
- แผนการเรียนศิลป์ ทั่วไป

รายละเอียดการสอบคัดเลือกข้อสอบวิชาการ

สอบ
สัมภาษณ์

จานวนรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์




100
35

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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ข้อสอบความถนัดทางการเรียนและภาษาอังกฤษ
ข้อสอบความถนัดทางการเรียนและภาษาอังกฤษ
ข้อสอบความถนัดทางการเรียนและภาษาอังกฤษ
ข้อสอบความถนัดทางการเรียนและภาษาอังกฤษ
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ข้อสอบความถนัดทางการเรียน
ข้อสอบความถนัดทางการเรียน
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ข้อสอบความถนัดทางการเรียน
ข้อสอบความถนัดทางการเรียน




2
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6. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโรงเรียนรักษ์วิทยา รอบ
ที่ 1 และรอบที่ 2 จะต้องยืนยันสิทธิ์พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภายในระยะเวลาที่กาหนด หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทุก
กรณี
7. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นในการยืนยันสิทธิ์ (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนปกติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องโครงการเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ (Grape seed)

จานวนเงิน 15,422 บาท
จานวนเงิน 49,000 บาท

หรือแบ่งชาระ 3 งวด

1) งวดที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ ภายใน 1 สัปดาห์ของการสอบ
2) งวดที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2564
3) งวดที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

จานวนเงิน 24,000 บาท
จานวนเงิน 15,000 บาท
จานวนเงิน 10,000 บาท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรียนปกติ
แผนการเรียนปกติ ห้องเรียนวิชาการ
ห้องโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SME)
ห้องโครงการเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ (EEP)
ห้องโครงการพิเศษเตรียมทหาร (PC)
แผนการเรียนปกติ ห้องเรียนวิชาการ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนศิลป์ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียนศิลป์ สังคมศึกษาฯ-ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียนศิลป์ ทั่วไป

จานวนเงิน 13,422 บาท
จานวนเงิน 13,245 บาท
จานวนเงิน 17,000 บาท
จานวนเงิน 20,000 บาท
จานวนเงิน 15,000 บาท
จานวนเงิน 12,245 บาท
จานวนเงิน 13,580 บาท
จานวนเงิน 13,580 บาท
จานวนเงิน 13,580 บาท
จานวนเงิน 9,000 บาท

หมายเหตุ : เมื่อชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆแล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ปีการศึกษา 2564
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ ตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล

ขั้นตอนการรับสมัครเข้าปีการศึกษา 2564
โรงเรียนรักษ์วิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
1. นักเรียนหรือผู้ปกครองซื้อใบสมัครที่ห้องธุรการโรงเรียน
2. กรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในหน้าใบสมัครสอบและบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบให้ครบถ้วน
3. ยื่นใบสมัครสอบและบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบที่ห้องธุรการโรงเรียน นักเรียนจะได้บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบกลับมาเพื่อนามาใน
วันสอบข้อเขียน-สัมภาษณ์
4. นักเรียนสอบคัดเลือกตามระยะเวลาที่กาหนด
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนทาง www.rakwittaya.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
6. ผู้ปกครองหรือนักเรียน รายงานตัวพร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น (เต็มจานวน) ของภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 ตามระยะเวลาที่กาหนด ค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามคาสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ นโยบายของรัฐบาล
7. นาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษามาซื้อหนังสือเรียน แบบเรียน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนตามวันที่กาหนด

เอกสารการรายงานตัว - หลังจากสอบข้อเขียนสัมภาษณ์ผ่าน เรียบร้อยแล้ว


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนใหม่)
1. ใบมอบตัวนักเรียน (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียนหรือรับเอกสารจากห้องธุรการโรงเรียน )
2. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว
3. สาเนาสูติบัตร หรือ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน
4. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง
6. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

1
1
1
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ : เอกสารทางการศึกษาแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือหลักฐานทางการศึกษาโรงเรียนจะเรียกช่วงเปิดภาคเรียน


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เฉพาะนักเรียนใหม่)
1. ใบมอบตัวนักเรียน (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียนหรือรับเอกสารจากห้องธุรการโรงเรียน )
2. ใบข้อมูลกิจกรรม (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียนหรือรับเอกสารจากห้องธุรการโรงเรียน )
3. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว
4. สาเนาสูติบัตร หรือ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน
5. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง
7. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
8. สาเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ถ้ามี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

หมายเหตุ : เอกสารทางการศึกษาแสดงผลการเรียน ปพ. 1 และ สาเนาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-Net ม.3 จะเรียกเก็บวันที่ 6 เมษายน 2564


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนโรงเรียนรักษ์วิทยาเดิม)
1. ใบข้อมูลกิจกรรม (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียนหรือรับเอกสารจากห้องธุรการโรงเรียน )

จานวน 1 ฉบับ

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
โรงเรียนรักษ์วิทยา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันเดือนปี

กิจกรรมการรับสมัคร

14 พฤศจิกายน 2563
1 ธันวาคม 2563
11 มกราคม 2564
17 มกราคม 2564
17 มกราคม 2564
17 มกราคม 2564
18-22 มกราคม 2564
18 มกราคม 2562
21 มีนาคม 2564
21 มีนาคม 2564
21 มีนาคม 2564
22-26 กุมภาพันธ์ 2564
1-2 เมษายน 2564
5 - 30 เมษายน 2564
5 - 29 เมษายน 2564
5 - 28 เมษายน 2564
30 เมษายน 2564
1-2 พฤษภาคม 2564
1- 10 พฤษภาคม 2564
17 พฤษภาคม 2564

เริ่มจาหน่ายและยื่นใบสมัครสอบรับนักเรียน สาหรับปีการศึกษา 2564
วันแรกของยืนยันสิทธิ/์ มอบตัว/ชาระค่าเงิน ของนักเรียนโควตา ป.1 , ม.1 และ ม.4 ที่ห้องธุรการโรงเรียน
วันสุดท้ายของการ ยืนยันสิทธิ/์ มอบตัว/ชาระค่าเงิน ของนักเรียนโควตา ป.1 , ม.1 และ ม.4
วันสุดท้ายของการจาหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร รอบที่ 1
วันสอบเข้าและสัมภาษณ์ รอบที่ 1
ประกาศผลสอบการคัดเลือก รอบที่ 1 ทาง www.rakwittaya.ac.th เวลา 20.00 น. และบอร์ดประชาสัมพันธ์
ยืนยันสิทธิ/์ มอบตัว/ชาระค่าเงิน ของนักเรียนที่สอบผ่านรอบที่ 1 ที่ห้องธุรการโรงเรียน
เริ่มจาหน่ายและยื่นใบสมัครสอบรับนักเรียน สาหรับปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)
วันสุดท้ายของการจาหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร รอบที่ 2
วันสอบเข้าและสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)
ประกาศผลสอบการคัดเลือก รอบที่ 2 ทาง www.rakwittaya.ac.th เวลา 20.00 น. และบอร์ดประชาสัมพันธ์
ยืนยันสิทธิ/์ มอบตัว/ชาระค่าเงิน ของนักเรียนที่สอบผ่านรอบที่ 2 ที่ห้องธุรการโรงเรียน
กิจกรรมสัมพันธ์นักเรียนชั้น ม.4 ค่ายเพราะรักษ์ ครั้งที่ 10
นักเรียนชั้น อ.2 ถึง ชั้น ม. 3 เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน (SUMMER)
นักเรียนชั้น ม.1 ห้องโครงการพิเศษ SME เรียนปรับพื้นฐาน (SUMMER)
นักเรียนชั้น ม.4 ถึง ม.6 เรียนปรับพื้นฐาน
แจ้งค่าใช้จ่ายรายการหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ทาง www.rakwittaya.ac.th
จาหน่ายแบบเรียน/ชุดนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เรียนปรับพื้นฐาน (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
วันเปิดภาคเรียน

รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.rakwittaya.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์
เว็บไซต์
Facebook
E-mail
I.D.Line ติดต่อชาระค่าเทอม
I.D.Line ทุกหลักสูตร
I.D.Line เฉพาะหลักสูตร EEP

0 3282 5823
www.rakwittaya.ac.th
www.facebook.com/rakwittaya
rakwittaya@gmail.com
@finance.rak
@rakwittaya
tikkitikkiya

