ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ าศึกษาต่ อในปี การศึกษา 2560
โรงเรียนวชิราลัย อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1. การขอรับใบสมัคร
 ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรี ยนวชิ ราลัย หรือสามารถดาวน์ โหลดจากเวปไซต์ ของโรงเรียน
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2559 – 10 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2560 – 18 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.
2. การรับสมัคร
 ยืน่ ใบสมัคร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2559 – 10 ธันวาคม 2559 ณ ห้ องธุรการโรงเรียนวชิ ราลัย
 ยืน่ ใบสมัคร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2560 – 18 มีนาคม 2560 ณ ห้ องธุรการโรงเรียนวชิ ราลัย
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 มีความพร้อมทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 กาลังศึกษา/จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ในปี การศึกษา 2559
 กาลังศึกษา/จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในปี การศึกษา 2559
 กาลังศึกษา/จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในปี การศึกษา 2559
4. หลักฐานประกอบการยืน่ ใบสมัคร
 ใบสมัคร
 รู ปถ่ายนักเรี ยน แต่งกายเครื่ องแบบนักเรี ยนของโรงเรี ยนเดิม ขนาด 3x4 เซนติเมตร จานวน 2 รู ป
 หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนจากโรงเรี ยนเดิม (ปพ.7)
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาสู ติบตั รของนักเรี ยน
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยน บิดา มารดา
อย่างละ 1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บิดา มารดา
อย่างละ 1 ฉบับ
 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ, ใบสาคัญการเปลี่ยนนามสกุล ฯลฯ
จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครให้ นามาในวันสมัครให้ ครบ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ และยืน่ ในวันและ
เวลาทีก่ าหนด ถ้ ามิเช่ นนั้นทางโรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ในการสมัคร
5. สอบข้ อเขียนครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามตารางสอบทีแ่ นบมา
สอบข้ อเขียนครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตามตารางสอบทีแ่ นบมา
ประถมศึกษาปี ที่ 1
เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิชาทีส่ อบ (100 ข้ อ)
คณิ ตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

พลิกอ่ านต่ อด้ านหลัง

-2มัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา
09.00 – 12.00 น.

มัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา
09.00 – 12.00 น.

วิชาทีส่ อบ (100 ข้ อ)
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยและสังคมศึกษา
วิชาทีส่ อบ (100 ข้ อ)
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยและสังคมศึกษา

6. ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าเรี ยนต่ อใน ปี การศึกษา 2559
 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. บริ เวณบอร์ดหน้าโรงเรี ยน
 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. บริ เวณบอร์ดหน้าโรงเรี ยน
7. วันชาระค่ าธรรมเนียมการศึกษา และรายงานตัวนักเรียน
รายงานตัวช่ วงที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 13 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 15.00 น. พร้ อมชาระ
ค่ าธรรมเนียมล่ วงหน้ า 3,000.- บาท ณ ห้ องธุรการโรงเรี ยนวชิ ราลัย
รายงานตัวช่ วงที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 20 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 15.00 น. พร้ อมชาระ
ค่ าธรรมเนียมล่ วงหน้ า 3,000.- บาท ณ ห้ องธุรการโรงเรี ยนวชิ ราลัย
หมายเหตุ : หากพ้นเวลาทีก่ าหนดถือว่าสละสิ ทธิ์ในการเข้ าเรียนต่ อ
ขั้นตอนการรายงานตัว
1. ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. กรอกเอกสารรายงานตัวนักเรี ยนใหม่

ที่ห้องธุรการ โรงเรียนวชิราลัย

สอบถามรายละเอียดต่ าง ๆ ได้ ที่ โรงเรี ยนวชิราลัย โทร. 053 – 423536 หรือ ทางเวปไซต์ www.vachiralai.ac.th

