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ประกาศโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดห้องเรียนพิเศษใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษ ที่ส่งเสริมความสามารถ
ทางด้ านวิ ชาการและด้า นอื่น ๆ จึ งได้ จัดให้ มี โครงการพิ เศษภาคภาษาอังกฤษ โดยจั ดการเรี ยนการสอน ที่ เน้น ทักษะ
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่เน้นทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และการสอบคัดเลือก
ดังต่อไปนี้
 โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2557
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ปีการศึกษา ( ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)
ไม่ต่ากว่า 3.00 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 3.00
3) เป็นโสด
4) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
5) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
6) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
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1.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 หรือเทียบเท่า
3) ใบรับรองผลการเรียน
4) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. ระเบียบการและใบสมัคร
ขอรับระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ที่โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122
3. จานวนนักเรียนที่รับ
รับนักเรียนตามโครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ทั้งชายและหญิง จานวน 35 คน
4. กาหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว
วันรับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผลและรายงานตัว
มอบตัว ลงทะเบียน
วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558
วันที่ 10 มีนาคม 2558
เวลา 08.30 - 16.30 น.
เวลา 09.00 - 16.30 น. เวลา 09.00 - 16.30 น.
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
5. การสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์
5.1 การสอบข้อเขียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสอบวิชาต่อไปนี้
เวลาสอบ
09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.
12.30 – 16.30 น.

แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ฉบับที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ฉบับที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : ให้นักเรียนที่สอบข้อเขียน เตรียมเครื่องเขียนมาเอง และต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบมาแสดงในวันสอบ
5.2 สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สานักงานโครงการ (ห้อง 122)
6. เงื่อนไขในการรับนักเรียนเข้าศึกษา
6.1 ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
6.2 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องมารายงานตัวและรับเอกสารมอบตัวตามวันเวลาที่กาหนดหากพ้นกาหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
7. เมื่อโรงเรียนตรวจพบว่านักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกใช้เอกสารหลักฐานในการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริงจะหมด
สิทธิใ์ นการเข้าเรียน
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : โครงสร้างการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลัง
ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษา 2557
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ากว่า
3.00 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 3.00
3) เป็นโสด
4) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
5) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
6) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
1.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4) ใบรับรองผลการเรียนของนักเรียน
2. ระเบียบการและใบสมัคร
ขอรับระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ที่โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122
3. จานวนนักเรียนที่รับ
รับนักเรียนตามโครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ทั้งชายและหญิง จานวน 35 คน
4. กาหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว
วันรับสมัคร
วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก
ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียน
วันที่ 1 มีนาคม 2558
วันที่ 6 มีนาคม 2558
วันที่ 10 มีนาคม 2558
เวลา 09.00 - 16.30 น. เวลา 08.30 - 16.30 น.
เวลา 08.30 - 16.30 น.
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5. การสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์
5.1 การสอบข้อเขียน วันที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสอบวิชาต่อไปนี้
เวลาสอบ
09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.
12.30 – 16.30 น.

แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ฉบับที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
ฉบับที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : ให้นักเรียนที่สอบข้อเขียน เตรียมเครื่องเขียนมาเอง และต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบมาแสดงในวันสอบ
5.2 สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 09.00–12.00 น. ณ สานักงานโครงการ(ห้อง 122)
6. เงื่อนไขในการรับนักเรียนเข้าศึกษา
6.1 ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
6.2 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องมารายงานตัวและรับเอกสารมอบตัวตามวันเวลาที่กาหนดหากพ้นกาหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
7. เมื่อโรงเรียนตรวจพบว่านักเรียนที่ได้รบั การคัดเลือกใช้เอกสารหลักฐานในการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริงจะหมด
สิทธิใ์ นการเข้าเรียน
 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนสูค่ วามเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2557
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ปีการศึกษา ( ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)
ไม่ต่ากว่า 3.00 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ากว่า 3.00
3) เป็นโสด
4) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
5) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
6) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

1.2 หลักฐานการสมัคร
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1)
2)
3)
4)

ใบสมัคร
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 หรือเทียบเท่า
ใบรับรองผลการเรียน
รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จานวน 3 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. ระเบียบการและใบสมัคร
ขอรับระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ที่อาคาร ICT ชั้น 1 ข้างห้องพยาบาล
3. จานวนนักเรียนที่รับ
รับนักเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ทั้งชายและหญิง
จานวน 35 คน
4. กาหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว
วันรับสมัคร
วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก
ประกาศผลและรายงานตัว
มอบตัว ลงทะเบียน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558
วันที่ 10 มีนาคม 2558
เวลา 09.00 - 16.30 น. เวลา 09.00 - 16.30 น.
เวลา 09.00 - 16.30 น.

5. การสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์
5.1 การสอบข้อเขียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสอบวิชาต่อไปนี้
เวลาสอบ
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
13.00 - 16.30 น.

แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ฉบับที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
ฉบับที่ 2 วิทยาศาสตร์
ฉบับที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ : ให้นักเรียนที่สอบข้อเขียน เตรียมเครื่องเขียนมาเอง และต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบมาแสดงในวันสอบ
5.2 สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง ICT 1-3 (อาคาร ICT)
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6. เงื่อนไขในการรับนักเรียนเข้าศึกษา
6.1 ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
6.2 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องมารายงานตัวและรับเอกสารมอบตัวตามวันเวลาที่กาหนดหากพ้นกาหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
7. เมื่อโรงเรียนตรวจพบว่านักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกใช้เอกสารหลักฐานในการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริงจะหมด
สิทธิใ์ นการเข้าเรียน
 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนสูค่ วามเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลัง
ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษา 2557
2) มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย รวมในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ไม่ต่ากว่า 3.00 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แต่ละกลุ่มสาระฯ ไม่ต่ากว่า 3.00
3) เป็นโสด
4) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
6) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
1.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4) ใบรับรองผลการเรียนของนักเรียน
2. ระเบียบการและใบสมัคร
ขอรับระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ที่อาคาร ICT ชั้น 1 ข้างห้องพยาบาล
3. จานวนนักเรียนที่รับ
รับนักเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ทั้งชายและหญิง
จานวน 35 คน
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4. กาหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว
วันรับสมัคร
วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก
ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียน
วันที่ 1 มีนาคม 2558
วันที่ 6 มีนาคม 2558
วันที่ 10 มีนาคม 2558
เวลา 09.00 - 16.30 น. เวลา 08.30 - 16.30 น.
เวลา 08.30 - 16.30 น.

5. การสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์
5.1 การสอบข้อเขียน วันที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสอบวิชาต่อไปนี้
เวลาสอบ
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น.

แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ฉบับที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์
ฉบับที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
ฉบับที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ : ให้นักเรียนที่สอบข้อเขียน เตรียมเครื่องเขียนมาเอง และต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบมาแสดงในวันสอบ
5.2 สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้อง ICT 1-3 (อาคาร ICT)
6. เงื่อนไขในการรับนักเรียนเข้าศึกษา
6.1 ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
6.2 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องมารายงานตัวและรับเอกสารมอบตัวตามวันเวลาที่กาหนดหากพ้นกาหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
7. เมื่อโรงเรียนตรวจพบว่านักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกใช้เอกสารหลักฐานในการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริงจะ
หมดสิทธิ์ในการเข้าเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นายวิฑูรย์ วงศ์อิน)
ผู้อานวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
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