ระเบียบการรับสมัครนักเรียน เพื่อเขาเรียนในปการศึกษา 2561
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม)

รอบทั่วไป และ โควตาภายนอก
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ระดับชั้นที่เป0ดรับสมัคร มี 4 ระดับชั้น ดังนี้
1) อนุบาล 3
2) ประถมศึกษาปที่ 1
3) มัธยมศึกษาปที่ 1
4) มัธยมศึกษาปที่ 4
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
ชั้นอนุบาล 3
1) เปนนักเรียนหญิง
2) กําลังศึกษาอยู&ในระดับชั้นอนุบาล 2 ปการศึกษา 2560 หรือเทียบเท&า
3) เกิดระหว&างวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึง 16 พฤษภาคม 2556
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1) เปนนักเรียนหญิง
2) กําลังศึกษาอยู&ในระดับชั้นอนุบาล 3 ปการศึกษา 2560 หรือเทียบเท&า
3) เกิดระหว&างวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึง 16 พฤษภาคม 2555
กรณีโควตา ผู5ปกครองจะต5องขอใบรับรองจากโรงเรียนเดิมของนักเรียน (ตามแบบฟอร=มของ
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1) เปนนักเรียนหญิง
2) กําลังศึกษาอยู&ในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
3) สําหรับนักเรียนที่มีความประสงค=จะเรียนในหลักสูตร หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร9 (สสวท.) ต5อง
มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1) สอบข5อเขียนผ&านเกณฑ=การเข5าศึกษาต&อระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561
2) มอบตัวเข5าศึกษาต&อระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนเรยีนาเชลี
วิทยาลัย เรียบร5อยแล5ว
3) มีความรักและสนใจในวิชาวิทยาศาสตร= และคณิตศาสตร=
4) ผู5ปกครองสามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนของนักเรียน
ได5จนจบหลักสูตร
กรณีโควตา นักเรียนต5องมีผลเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5 เฉลี่ยรวมกันไม&น5อย
กว&า 3.90 และมีใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (ตามแบบฟอร=มของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
1) เปนนักเรียนหญิง
2) กําลังศึกษาอยู&ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 2 (รวม 4 ภาคเรียน) ตามเกณฑ=การเลือก
แผนการเรียนดังนี้
• แผนการเรียนวิทยาศาสตร9 – คณิตศาสตร9 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต& 3.00 ขึ้นไป
โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร= วิทยาศาสตร= และภาษาอังกฤษ ไม&ต่ํากว&า 3.00
• แผนการเรียนวิทยาศาสตร9 – คณิตศาสตร9 หลักสูตรหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร9 (สสวท.)
ต5องมีคุณสมบัติดังนี้
1) ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต& 3.00 ขึ้นไป โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชา
คณิตศาสตร= วิทยาศาสตร= และภาษาอังกฤษ ไม&ต่ํากว&า 3.00
2) สอบข5อเขียนผ&านเกณฑ=การเข5าศึกษาต&อระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา
2561 แผนการเรียนวิทยาศาสตร= – คณิตศาสตร=
3) มอบตัวเข5าศึกษาต&อระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนเรยีนาเชลี
วิทยาลัย เรียบร5อยแล5ว
4) มีความรักและสนใจในวิชาวิทยาศาสตร= และคณิตศาสตร=
5) ผู5ปกครองสามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนของนักเรียน
ได5จนจบหลักสูตร
• แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร9 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต& 2.75 ขึ้นไป
• แผนการเรียนศิลป> – ภาษาอังกฤษ , ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาจีน และภาษาญี่ปุBน ผลการเรียน
เฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต& 2.00 ขึ้นไป
กรณีโควตา นักเรียนจะต5องใบรับรองจากโรงเรียนเดิม(ตามแบบฟอร=มของโรงเรียนเรยีนาเชลี
วิทยาลัย) และมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ไม&ต่ํากว&าเกณฑ=ที่กําหนดใน
แต&ละแผนการเรียน ดังนี้
• แผนการเรียนวิทยาศาสตร9 – คณิตศาสตร9 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต& 3.50 ขึ้นไป
โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร= วิทยาศาสตร= และภาษาอังกฤษ ไม&ต่ํากว&า 3.50
• แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร9 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต& 3.00 ขึ้นไป
• แผนการเรียนศิลป> – ภาษาอังกฤษ , ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาจีน และภาษาญี่ปุBน ผลการเรียน
เฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต& 2.50 ขึ้นไป
3. ระยะเวลาการรับสมัคร

วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2560

4. กําหนดการรับสมัคร
วัน/เดือน/ป
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1 ส.ค. – 22 พ.ย. 60 4.1 กรอกใบสมัคร โดยสามารถทําได5 2 ช&องทาง คือ
ช&องทางที่ 1 กรอกใบสมัครผ&านระบบรับสมัคร www.regina.ac.th/admission และพิมพ=
ใบสมัครออกจากระบบ
ช&องทางที่ 2 ดาวน=โหลดแบบฟอร=มใบสมัครจากระบบรับสมัคร
www.regina.ac.th/admission และกรอกข5อมูลให5ครบถ5วน
4.2 การยื่นใบสมัคร
4.2.1 ประเภททั่วไป ให5นําใบสมัครที่กรอกข5อมูลเรียบร5อยแล5ว พร5อมหลักฐาน
ประกอบมายื่นสมัครที่ห5องประชาสัมพันธ= ชั้น 1 อาคารอนุรักษ= โรงเรียนเรยี
นาเชลีวิทยาลัย
4.2.2 ประเภทโควตา สามารถยื่นใบสมัครได5ที่โรงเรียนของตนเอง หรือห5อง
ประชาสัมพันธ= ชั้น 1 อาคารอนุรักษ= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
23 พ.ย. 60

4.3 ประกาศห5องสอบ และตรวจสอบรายชื่อผู5มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผ&านระบบรับสมัครทาง
เว็บไซต= www.regina.ac.th/admission

25 พ.ย. 60
08.00 – 12.00 น.

4.1 สอบคัดเลือก
4.1.1 ประเภททั่วไป - สอบขอเขียน
ชั้นอนุบาล 3 – ทดสอบพัฒนาการตามวัย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ทดสอบความพร5อมทางการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – ทดสอบข5อเขียน 5 วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร=
วิทยาศาสตร= สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – ทดสอบข5อเขียน 5 วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร=
วิทยาศาสตร= สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
4.1.2 ประเภทโควตา – พิจารณาจากเอกสาร และการสอบสัมภาษณ= (ไม&มีการสอบ
ข5อเขียน)
4.2 ประกาศผลสอบ และรายชื่อผู5มีสิทธิ์มอบตัว ผ&านระบบรับสมัครทางเว็บไซต=
www.regina.ac.th/admission

27 พ.ย. 60

28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 4.3 พิมพ=ใบมอบตัวออกจากระบบรับสมัครทางเว็บไซต= www.regina.ac.th/admission
4.4 ชําระเงินค&าธรรมเนียมผ&านธนาคารไทยพาณิชย=ทุกสาขา (มีค&าธรรมเนียม) หรือชําระ
โดยตรงที่ห5องการเงิน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
16 ธ.ค. 60
08.00 – 12.00 น.

4.5 ยื่นใบมอบตัว และวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารอนุสรณ= 80 ปเรยีนาฯ
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

5. กําหนดการสําหรับการสอบคัดเลือกหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร9 (สสวท.)
(เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีความประสงค#จะสอบคัดเลือก)
วัน/เดือน/ป
ขั้นตอนการปฏิบัติ
27 พ.ย. 60
5.1 กรอกใบสมัครสอบหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร9 ผ&านระบบรับสมัครทางเว็บไซต=
www.regina.ac.th/admission
5.2 พิมพ=ใบมอบตัวออกจากระบบรับสมัครทางเว็บไซต= www.regina.ac.th/admission
28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 5.3 ชําระเงินค&าธรรมเนียมผ&านธนาคารไทยพาณิชย=ทุกสาขา (มีค&าธรรมเนียม) หรือชําระ
โดยตรงที่ห5องการเงิน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
14 ธ.ค. 60
5.4 ตรวจสอบรายชื่อ ผู5มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห5องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร=ผ&านระบบรับ
สมัครทางเว็บไซต= www.regina.ac.th/admission
16 ธ.ค. 60
เวลา 08.00 – 12.00 น.
5.5 ยื่นใบมอบตัว และวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารอนุสรณ= 80 ปเรยีนาฯ
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
5.6 ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกห5องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร= (ไม&มีค&าธรรมเนียม)
เวลา 13.00 – 16.00 น.
5.7 สอบคัดเลือกนักเรียนห5องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร=
22 ธ.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกหองเรียนพิเศษ ผ&านระบบรับสมัครทางเว็บไซต=
www.regina.ac.th/admission
หากมีข5อสงสัยหรือต5องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต&อสอบถามได5ที่หมายเลขโทรศัพท=
053 – 282395 ต&อ 101 งานประชาสัมพันธ= ในวันและเวลาราชการ หรือ email : regina@regina.ac.th

