
                       ก าหนดการ : การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2559 : ประเภททั่วไป  

 ประเภท โครงการฯ ระดับชั้น  จ่ายใบสมัคร รับสมัคร สอบ  ยื่นคะแนน O-NET  ประกาศผล/รายงานตัว  รายงานตัว 
และสอบ
สัมภาษณ์  

มอบตัว  

 
 

ห้องเรียนปกติ 

 
 

โครงการฯ 
ภาคปกติ 

ม.1  10 - 24 มี.ค. 59  20-24 มี.ค. 59 
(08.30-16.30 น.) 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

26 มี.ค. 59 
(09.00-12.00 น.) 

30 มี.ค. 59 
     (09.00-16.30 น.)  

2 เม.ย. 59  
  (09.00-16.30  น.) 

--  9 เม.ย. 59  
(09.00-16.30 น.) 

ม.4  10 - 24 มี.ค. 59  20-24 มี.ค. 59  
(08.30-16.30 น.)  

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

27 มี.ค. 59 
(09.00-12.00 น.) 

30 มี.ค. 59 
     (09.00-16.30 น.)  

3 เม.ย. 59 
   (09.00-16.30 น.) 

--  10 เม.ย. 59  
(09.00-16.30 น.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียนพิเศษ 

 

โครงการฯ 
วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์
(SMP)  

ม.1  10 ม.ค. 59 – 24 ก.พ. 59  20-24 ก.พ. 59  
(08.30-16.30 น.)   

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

5 มี.ค.59 
(09.00–12.00 น.) 

--  10 มี.ค. 59  
(09.00-16.30 น.) 

--  19 มี.ค. 59  
(09.00- 16.30 น.)        

ม.4   10 ม.ค. 59 – 24 ก.พ. 59 20-24 ก.พ. 59  
(08.30-16.30 น.)   

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

6 มี.ค.59         
(09.00–12.00 น.) 

--  11 มี.ค. 59  
(09.00-16.30 น.) 

--  19 มี.ค. 59  
(09.00-16.30 น.) 

 

โครงการฯ 
ภาคภาษาอังกฤษ   

  (EP)  

ม.1  10 ม.ค. 59 – 24 ก.พ. 59 20-24 ก.พ. 59         
(08.30-16.30 น.) 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

5 มี.ค.59 
(09.00 –12.00 น.) 

--  10 มี.ค. 59  
(09.00-16.30 น.) 

(เฉพาะ EP ประกาศผลอย่างเดียว) 

12 มี.ค. 59 
(09.00-16.30) 

 และสอบสัมภาษณ ์

19 มี.ค. 59  
(09.00-16.30 น.)  

ม.4  10 ม.ค. 59 – 24 ก.พ. 59 20-24 ก.พ. 59       
(08.30-16.30 น.) 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

6 มี.ค. 59 
(09.00 –12.00 น.) 

--  11 มี.ค. 59  
(09.00-16.30 น.) 

(เฉพาะ EP ประกาศผลอย่างเดียว) 

12 มี.ค. 59 
(09.00-16.30) 

 และสอบสัมภาษณ ์

19 มี.ค. 59  
(09.00-16.30 น.) 

 

 
โครงการฯ 
นานาชาต ิ
 (IP)  

 

Year 7  10 ม.ค. 59 – 24 ก.พ. 59 20-24 ก.พ. 59  
(08.30-16.30 น.) 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

5 มี.ค.59                     
(09.00 –12.00 น.) 

-  10 มี.ค. 59  
(09.00-16.30น.)  

--  19 มี.ค. 59  
(09.00-16.30 น.) 

Year 10  10 ม.ค. 59 – 24 ก.พ. 59 20-24 ก.พ. 59  
(08.30-16.30 น.) 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

6 มี.ค.59 
พิจารณาคะแนน 

TOEIC 
และสอบสัมภาษณ ์
(09.00 –12.00 น.) 

--   
11 มี.ค. 59  

(09.00-16.30น.) 

--   
19 มี.ค. 59  

(09.00-16.30 น.)  


