ประกาศโรงเรียนเจีย้ นหัว
เรื่ อง การรับสมัครนักเรี ยน ปี การศึกษา 2561
.............................................................
ด้วยโรงเรี ยนเจี้ยนหัว จะรับสมัครนักเรี ยนชั้นเตรี ยมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษา ปี การศึกษา 2561 โดยการสอบ
คัดเลือก ตามรายละเอียดในการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1.1 ผูส้ มัครเข้าเรี ยนชั้นเตรี ยมอนุบาล ต้องมีอายุครบ 2 ปี (16 พฤษภาคม 2558)
1.2 ผูส้ มัครเข้าเรี ยนชั้นอนุบาล 1 ต้องมีอายุครบ 3 ปี (16 พฤษภาคม 2557)
1.3 ผูส้ มัครเข้าเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ต้องสาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6
1.4 ผูส้ มัครเข้าเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ต้องสาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรื อกาลังเรี ยนอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
1.5 ผูส้ มัครเข้าเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ต้องสาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรื อกาลังเรี ยนอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1.6 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
1.7 สถานะภาพโสด
2. จานวนทีร่ ับ
2.1 เปิ ดรับสมัครระดับเตรี ยมอนุบาล จานวน 30 คน
2.2 เปิ ดรับสมัครสอบระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 จานวน 100 คน
2.3 เปิ ดรับสมัครชั้นอนุบาลปี ที่ 2 - 3
2.4 เปิ ดรับสมัครสอบระดับชั้นประถมศึกษา
2.5 เปิ ดรับสมัครสอบระดับชั้นมัธยมศึกษา
3. กาหนดการจาหน่ ายใบสมัครและการรับสมัคร
3.1 จาหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร ตั้งแต่วนั ที่ 3 - 31 มกราคม 2561 ที่ห้องธุรการ (เว้นวันหยุดราชการ)
3.2 นักเรี ยนสมัครด้วยตัวเอง (แต่งชุดนักเรี ยน)
3.3 โทรสอบถามได้ที่โรงเรี ยนเจี้ยนหัว 0-3439-9262
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครของโรงเรี ยนเจี้ยนหัว
4.2 สาเนาสู ติบตั ร
4.3 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยน บิดา และ มารดา
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรี ยน (ถ้ามี) บิดา และ มารดา
4.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

4.6 ใบรับรองการศึกษา , สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยน , ปพ.1
4.7 รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้วจานวน 1 รู ป
4.8 ค่าสมัครระดับเตรี ยมอนุบาล จานวน 100 บาท ระดับอนุบาลปี ที่ 1 จานวน 120 บาท ระดับอนุบาลปี ที่
2 -3 จานวน 100 บาท ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา จานวน 100 บาท (ชาระแล้วไม่จ่ายคืน)
5. กาหนดการสอบ
5.1 กาหนดการสอบระดับอนุบาลปี ที่ 1 ทดสอบเตรี ย มความพร้อมในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
09.00 น. เป็ นต้นไป
5.2 กาหนดการสอบระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
โดยกาหนดวิชาสอบดังนี้
เวลา
09.00 น. - 09.30. น.
09.30 น. - 10.00 น.
10.00 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 11.00 น.
11.00 น. - 12.00 น.
13.00 น. เป็ นต้นไป

วิชา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สอบอ่าน (เฉพาะระดับประถมศึกษา)

6. ประกาศผลการสอบ
6.1 นักเรี ยนทุกระดับชั้นประกาศผลสอบและดูรายชื่อในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.
ณ หน้าอาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรี ยนเจี้ยนหัว (ฝ่ ายประถม)
6.2 นักเรี ยนประจา (หอพัก) สอบสัมภาษณ์วนั พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่อาคาร 3 ชั้น 1
6.3 นักเรี ยนวัดตัวตัดชุดนักเรี ยนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
โรงเรี ยนเจี้ยนหัว

