2562

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

รอบทัว่ ไป
ชัน้ อนุบาล 3 ประถมศึ กษาปี ที่ 1 มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 มัธยมศึ กษาปี ที่ 4

ระดับอนุบาล 3
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1) เป็นนักเรียนหญิง ที่กำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นอนุบำล 2 ปีกำรศึกษำ 2561 หรือเทียบเท่ำ
2) เกิดระหว่ำงวันที่ 1 พฤษภำคม 2556 ถึง 16 พฤษภำคม 2557
2. ดาเนินการตามปฏิทินการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี

รายการ

ขั้นตอนการสมัคร
1) กำรสมัครเข้ำเรียน สำมำรถสมัครได้ 2 ช่องทำง คือ
ช่องทางที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์ และพิมพ์ใบสมัคร
วันที่ 1 ส.ค. – 23 พ.ย. 61
ช่องทางที่ 2 ดำวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2) ยื่นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัครให้ครบถ้วน
วันที่ 23 พ.ย. 61
ประกำศรำยชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถำนที่สอบ
วันที่ 24 พ.ย. 61
ประเมินพัฒนำกำรตำมวัย และสอบสัมภำษณ์
วันที่ 26 พ.ย. 61
ประกำศผลสอบ ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว
( เวลา 18.00 น. )
ขั้นตอนการมอบตัว
1) กรอกใบมอบตัว ในระบบออนไลน์ / พิมพ์ใบมอบตัว
และแบบฟอร์มกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรเรียน
วันที่ 26 - 30 พ.ย. 61 2) ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรเรียน
สำมำรถชำระเงินได้ 2 ช่องทำง คือ
ช่องทางที่ 1 ชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร
ช่องทางที่ 2 ชำระเงินสดที่โรงเรียน
1) ยื่นใบมอบตัว พร้อมแนบหลักฐำนกำรมอบตัว
และหลักฐำนกำรชำระเงิน (ส่วนที่เป็นของโรงเรียน)
วันที่ 15 ธ.ค. 61
2) นักเรียนวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน พร้อมชำระเงิน
ค่ำตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน

สถานที่
www.regina.ac.th/admission
ห้องประชำสัมพันธ์
www.regina.ac.th/admission
ตำมประกำศ
www.regina.ac.th/admission
www.regina.ac.th/admission

ธนำคำรไทยพำณิชย์ทุกสำขำ
ห้องธุรกำร-กำรเงิน
ห้องประชุมอัญจลำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1) เป็นนักเรียนหญิง ที่กำลังศึกษำอยู่ในชั้นอนุบำล 3 ปีกำรศึกษำ 2561 หรือเทียบเท่ำ
2) เกิดระหว่ำงวันที่ 1 พฤษภำคม 2555 ถึง 16 พฤษภำคม 2556
2. ดาเนินการตามปฏิทินการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี
รายการ
ขั้นตอนการสมัคร
1) กำรสมัครเข้ำเรียน สำมำรถสมัครได้ 2 ช่องทำง คือ
ช่องทางที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์ และพิมพ์ใบสมัคร
วันที่ 1 ส.ค. – 23 พ.ย. 61
ช่องทางที่ 2 ดำวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน
2) ยื่นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัครให้ครบถ้วน
วันที่ 23 พ.ย. 61
ประกำศรำยชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถำนที่สอบ
วันที่ 24 พ.ย. 61
ทดสอบควำมพร้อมทำงกำรเรียน และสอบสัมภำษณ์
วันที่ 26 พ.ย. 61
ประกำศผลสอบ ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว
( เวลา 18.00 น. )
ขั้นตอนการมอบตัว
1) กรอกใบมอบตัว ในระบบออนไลน์ / พิมพ์ใบมอบตัว
และแบบฟอร์มกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรเรียน
วันที่ 26 - 30 พ.ย. 61 2) ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรเรียน
สำมำรถชำระเงินได้ 2 ช่องทำง คือ
ช่องทางที่ 1 ชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร
ช่องทางที่ 2 ชำระเงินสดที่โรงเรียน
1) ยื่นใบมอบตัว พร้อมแนบหลักฐำนกำรมอบตัว
และหลักฐำนกำรชำระเงิน (ส่วนที่เป็นของโรงเรียน)
วันที่ 15 ธ.ค. 61
2) นักเรียนวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน พร้อมชำระเงิน
ค่ำตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน

สถานที่
www.regina.ac.th/admission
ห้องประชำสัมพันธ์
www.regina.ac.th/admission
ตำมประกำศ
www.regina.ac.th/admission
www.regina.ac.th/admission

ธนำคำรไทยพำณิชย์ทุกสำขำ
ห้องธุรกำร-กำรเงิน
ห้องประชุมอัญจลำ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หลักสูตรปกติ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
เป็นนักเรียนหญิง สำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ
กำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561

หลักสูตรห้องเรียน สสวท.
(สสวท. ย่อมำจำก สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1) เป็นนักเรียนที่มอบตัวเข้ำศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนำเชลีวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ
2562 เรียบร้อยแล้ว และมีควำมประสงค์จะสอบคัดเลือก
2) นักเรียนมีควำมรักและสนใจในวิชำวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์
3) ผู้ปกครองสำมำรถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำรเรียนของนักเรียนได้ จนจบหลักสูตร
กาหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน สสวท.
วันเสำร์ที่ 15 ธันวำคม 2561 เวลำ 13.00 – 16.00 น. สถำนที่ อำคำรเซอร์เวียม
เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ควำมรู้วิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และควำมถนัดทำงกำรเรียน (มิติสัมพันธ์)
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 ( ป.6 เนื้อหำเฉพำะภำคเรียนที่ 1 )

2. ดาเนินการตามปฏิทินการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี
รายการ
ขั้นตอนการสมัคร
1) กำรสมัครเข้ำเรียน สำมำรถสมัครได้ 2 ช่องทำง คือ
ช่องทางที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์ และพิมพ์ใบสมัคร
วันที่ 1 ส.ค. – 23 พ.ย. 61
ช่องทางที่ 2 ดำวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2) ยื่นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัครให้ครบถ้วน
วันที่ 23 พ.ย. 61
ประกำศรำยชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถำนที่สอบ
วันที่ 24 พ.ย. 61
สอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ และสอบสัมภำษณ์
วันที่ 26 พ.ย. 61
ประกำศผลสอบ ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว
( เวลา 18.00 น. )
ขั้นตอนการมอบตัว
1) กรอกใบมอบตัว ในระบบออนไลน์ / พิมพ์ใบมอบตัว
และแบบฟอร์มกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรเรียน
2) สมัครสอบห้องเรียน สสวท. และพิมพ์ใบสมัคร
วันที่ 26 - 30 พ.ย. 61

วันที่ 13 ธ.ค. 61
วันที่ 15 ธ.ค. 61
เวลำ 08.00 – 12.00 น.
เวลำ 13.00 – 16.00 น.
วันที่ 21 ธ.ค. 61

(เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
และมีความประสงค์สมัครสอบ)

3) ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรเรียน
สำมำรถชำระเงินได้ 2 ช่องทำง คือ
ช่องทางที่ 1 ชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร
ช่องทางที่ 2 ชำระเงินสดที่โรงเรียน
ประกำศรำยชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสถำนที่สอบคัดเลือก
ห้องเรียน สสวท.
1) ยื่นใบมอบตัว พร้อมแนบหลักฐำนกำรมอบตัว
และหลักฐำนกำรชำระเงิน (ส่วนที่เป็นของโรงเรียน)
2) ยื่นใบสมัครสมัครสอบห้องเรียน สสวท.
3) นักเรียนวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน พร้อมชำระเงิน
ค่ำตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน
4) สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน สสวท.
ประกำศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน สสวท.

สถานที่
www.regina.ac.th/admission
ห้องประชำสัมพันธ์
www.regina.ac.th/admission
ตำมประกำศ
www.regina.ac.th/admission
www.regina.ac.th/admission
www.regina.ac.th/admission

ธนำคำรไทยพำณิชย์ทุกสำขำ
ห้องธุรกำร-กำรเงิน
www.regina.ac.th

ห้องประชุมอัญจลำ
อำคำรเซอร์เวียม
www.regina.ac.th

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หลักสูตรปกติ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. เป็นนักเรียนหญิง สำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561
2. ผลกำรเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 2 (รวม 4 ภำคเรียน) ตำมเกณฑ์กำรเลือกแผนกำร
เรียนดังนี้
 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชำ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยในวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00
 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชำ ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
 แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาอังกฤษ , ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ผลกำรเรียน
เฉลี่ยรวมทุกวิชำ ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

หลักสูตรห้องเรียน สสวท.
(สสวท. ย่อมำจำก สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1) เป็นนักเรียนที่สอบผ่ำนกำรคัดเลือกแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ และมอบตัวเข้ำศึกษำ
ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนเรยีนำเชลีวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2562 เรียบร้อยแล้ว และมี
ควำมประสงค์จะสอบคัดเลือก
2) นักเรียนมีควำมรักและสนใจในวิชำวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์
3) ผู้ปกครองสำมำรถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำรเรียนของนักเรียนได้จนจบหลักสูตร
กำหนดกำรสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน สสวท.
วันเสำร์ที่ 15 ธันวำคม 2561 เวลำ 13.00 – 16.00 น. สถำนที่ อำคำรเซอร์เวียม
เนื้อหำที่ใช้ในกำรสอบ
ควำมรู้วิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และควำมถนัดทำงกำรเรียน (มิติสัมพันธ์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 ( ม.3 เนื้อหำเฉพำะภำคเรียนที่ 1 )

2. ดาเนินการตามปฏิทินการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี

รายการ

ขั้นตอนการสมัคร
1) กำรสมัครเข้ำเรียน สำมำรถสมัครได้ 2 ช่องทำง คือ
ช่องทางที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์ และพิมพ์ใบสมัคร
วันที่ 1 ส.ค. – 23 พ.ย. 61
ช่องทางที่ 2 ดำวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2) ยื่นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัครให้ครบถ้วน
วันที่ 23 พ.ย. 61
ประกำศรำยชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถำนที่สอบ
วันที่ 24 พ.ย. 61
สอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ และสอบสัมภำษณ์
วันที่ 26 พ.ย. 61
ประกำศผลสอบ ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว
( เวลา 18.00 น. )
ขั้นตอนการมอบตัว
1) กรอกใบมอบตัว ในระบบออนไลน์ / พิมพ์ใบมอบตัว
และแบบฟอร์มกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรเรียน
2) สมัครสอบห้องเรียน สสวท. และพิมพ์ใบสมัคร
วันที่ 26 - 30 พ.ย. 61

วันที่ 13 ธ.ค. 61
วันที่ 15 ธ.ค. 61
เวลำ 08.00 – 12.00 น.
เวลำ 13.00 – 16.00 น.
วันที่ 21 ธ.ค. 61

(เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
และมีความประสงค์สมัครสอบ)

3) ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรเรียน
สำมำรถชำระเงินได้ 2 ช่องทำง คือ
ช่องทางที่ 1 ชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร
ช่องทางที่ 2 ชำระเงินสดที่โรงเรียน
ประกำศรำยชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสถำนที่สอบคัดเลือก
ห้องเรียน สสวท.
1) ยื่นใบมอบตัว พร้อมแนบหลักฐำนกำรมอบตัว
และหลักฐำนกำรชำระเงิน (ส่วนที่เป็นของโรงเรียน)
2) ยื่นใบสมัครสมัครสอบห้องเรียน สสวท.
3) นักเรียนวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน พร้อมชำระเงิน
ค่ำตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน
4) สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน สสวท.
ประกำศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน สสวท.

สถานที่
www.regina.ac.th/admission
ห้องประชำสัมพันธ์
www.regina.ac.th/admission
ตำมประกำศ
www.regina.ac.th/admission
www.regina.ac.th/admission
www.regina.ac.th/admission

ธนำคำรไทยพำณิชย์ทุกสำขำ
ห้องธุรกำร-กำรเงิน
www.regina.ac.th

ห้องประชุมอัญจลำ
อำคำรเซอร์เวียม
www.regina.ac.th

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 282395 ต่อ 101 งานประชาสัมพันธ์ ในวันและเวลาราชการ หรือ
email : regina@regina.ac.th

