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ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
เร่ือง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเภท  ห้องเรียนปกติ 
--------------------------------------- 

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั ้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา      
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช่จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ     
พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ คำส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื ่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี  โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย มติคณะรัฐมนตรี  (ครม.) วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการ
เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื ่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๗๙ แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และ   
ที ่แก ้ไขเพ ิ ่มเติม มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้
เด็กมีโอกาสรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนท่ีเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในคราวประชุมครั้งที ่ ๑ เมื ่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต          
จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้ 

 
 
 



๒ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คือ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กำหนดเขตพื้นท่ีบริการของ

โรงเรียน  ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง รายละเอียดการรับนักเรียนปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ไว้ดังนี้ 

- เขตพระโขนง    กรุงเทพมหานคร 
  - เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร 

- แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
- แขวงอ่อนนุช   เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

๒. จำนวนและสัดส่วนในการรับนักเรียนทั้งหมด ๕๔๐ คน  ดังนี้ 
นักเรียนห้องเรียนปกติ  จำนวน ๑๒ ห้องเรียน นักเรียนจำนวน ๕๔๐ คน  แบ่งเป็น 
๒.๑  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ โดยการสอบคัดเลือกจำนวน ๓๒๔ คน 
๒.๒  นักเรียนท่ัวไป (นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ) จำนวน ๒๑๖ 
คนแบ่งเป็น 
 ๑)  นักเรียนท่ัวไป   จำนวน  ๑๗๒ คน 

๒)  นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ   จำนวน   ๓๓  คน 
๓)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ จำนวน   ๑๑  คน 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
๓.๑  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

  ๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า  
๒)  เป็นโสด 
๓)  ต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  คือ    

- เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร 
   - เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

- แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
- แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

๔)  นักเรียนท่ีมีช่ือในทะเบียนบ้านท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และต้องอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
รับรองการอาศัยอยู่จริง หรือเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการอย่างน้อย ๒ ปี นับถึง
วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามรับรองการเป็นนักเรียน 

กรณีท่ีนักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ     
พ.ศ.๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มีการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้าน
หรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง    



๓ 

 

๓.๒  นักเรียนทั่วไป 
๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า  
๒)  เป็นโสด 

๓.๓ นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 
  ๑) เป็นนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า  
 ๒)  เป็นโสด 

 ๓)  มีเอกสารหลักฐานท่ียืนยันได้ว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ ดังนี้ 
๓.๑) นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างเพื่อจัดต้ังโรงเรียนซึ่ง

มีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม) ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๓.๒) นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
๓.๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ

สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ นักเรียนต้องมีเอกสารหลักฐานหรือหลักฐานหน่วยงานท่ียืนยันว่าได้ประสบ
ภัยพิบัติและต้องได้รับการสงเคราะห์เป็นพิเศษ 

๓.๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน นักเรียนต้องมี
เอกสารยืนยันได้ว่าบิดาหรือมารดา ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๔)  คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเห็นชอบให้รับเข้าเรียนเป็นนักเรียนอยู่ในเงื่อนไข
พิเศษ 
๓.๔ นักเรียนความสามารถพิเศษ 

๓.๔.๑ ความสามารถพิเศษฟุตซอล ( ๓ คน ) 
๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า  
๒)  เป็นโสด 
๓)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยมี

หลักฐานประกอบ 
๔)  มีความสามารถในกีฬาฟุตซอล ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กำหนด 
๕)  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักกีฬา  ฝึกซ้อมและแข่งขันในนามทีม

โรงเรียนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู ่
๓.๔.๒  ความสามารถพิเศษทางด้านเทควันโด ( ๒ คน ) 

๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า  
๒)  เป็นโสด 
๓)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยมี

หลักฐานประกอบ  
๔)  มีความสามารถในกีฬาเทควันโด ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กำหนด 



๔ 

 

๕)  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักกีฬา ฝึกซ้อมและแข่งขันในนามทีม
โรงเรียนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

๓.๔.๓  ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล (ไม่จำกัดประเภท) ( ๑ คน ) 
๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า  
๒)  เป็นโสด 
๓)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยมี

หลักฐานประกอบ  
๔)  ผู้สมัครจะต้องมาแสดงความสามารถเล่นเครื่องดนตรีที่โรงเรียนจัดไว้  หรือนำ

เครื่องดนตรีประเภทท่ีสมัครมาเอง 
๕)  มีความสามารถด้านดนตรีสากล ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กำหนด 
๖)  ผู ้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักดนตรีสากล นักดนตรีลูกทุ่ง และ

นักร้องฝึกซ้อมและแข่งขันในนามทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
๓.๔.๔  ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย (ไม่จำกัดประเภท) ( ๑ คน ) 

๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า  
๒)  เป็นโสด 
๓)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยมี

หลักฐานประกอบ  
๔)  ผู้สมัครจะต้องมาแสดงความสามารถเล่นเครื่องดนตรีที่โรงเรียนจัดไว้  หรือนำ

เครื่องดนตรีประเภทท่ีสมัครมาเอง 
๕)  มีความสามารถด้านดนตรีไทย ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กำหนด 
๖)  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักดนตรีไทย ฝึกซ้อมและแข่งขันในนาม

ทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
๓.๔.๕  ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์  ( ๑ คน ) 

๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า  
๒)  เป็นโสด 
๓)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยมี

หลักฐานประกอบ  
๔)  ผู้สมัครจะต้องแสดงความสามารถรำไทย ๑ ชุด เตรียมเพลงท่ีสอบปฏิบัติมาเอง          

(นุ่งผ้าแดง)  
๕)  มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กำหนด 



๕ 

 

๖)  ผู้สมัครท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักเรียนนาฏศิลป์  ฝึกซ้อมและแข่งขันใน
นามทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

๓.๔.๖ ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ( ๒ คน ) 

๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า  
๒)  เป็นโสด 
๓)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยมี

หลักฐานประกอบ  
๔)  ผู้สมัครจะต้องแสดงความสามารถด้านการวาดภาพและระบายสี ในมิติต่าง ๆ           

ต้องเตรียม ดินสอ  ดินสอสี  หรือสีท่ีใช้สอบปฏิบัติมาเอง ส่วนกระดาษวาดเขียนทางโรงเรียนจะเตรียม
ไว้ให้ 

๕)  มีความสามารถด้านศิลปะการวาดภาพ ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเร ียน         
วชิรธรรมสาธิตกำหนด 

๖)  ผู้สมัครท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักเรียนศิลปะ  ฝึกซ้อมและแข่งขันในนาม
ทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

๓.๔.๗  ความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต (ไม่จำกัดประเภท) ( ๑ คน ) 
๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า  
๒)  เป็นโสด 
๓)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยมี

หลักฐานประกอบ  
๔)  ผู้สมัครจะต้องมาแสดงความสามารถเล่นเครื่องดนตรีที่โรงเรียนจัดไว้  หรือนำ

เครื่องดนตรีประเภทท่ีสมัครมาเอง  
๕)  มีความสามารถด้านวงโยธวาทิต ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กำหนด 
๖)  ผู้สมัครท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักดนตรีวงโยธวาทิต  ฝึกซ้อมและแข่งขัน       

ในนามทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
๔. หลักฐานการสมัคร 

  ๑) ใบแจ้งความจำนง  นักเรียนกรอกข้อมูลแจ้งความจำนงเข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑ ทางเว็บไซต์ www.bangkok2.org นักเรียนกรอกข้อความให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วพิมพ์แบบแจ้ง
ความจำนงจากคอมพิวเตอร์มายื่นสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
ความจำนงโดยนักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งเครื่องแบบนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรยีน 
วชิรธรรมสาธิต 

 ๒) กรณีประสงค์จะสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  ต้องยื่นแบบคำร้องขอสมัคร
นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด สามารถขอแบบคำร้องขอสมัครนักเรียนเงื่อนไข



๖ 

 

* หมายเหตุ นักเรียนที่มีความสามารถพเิศษ ต้องมาสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบของทางโรงเรียนในวันที่ ๒๘ มี.ค.
๖๓ เพื่อใช้ในการจัดห้องเรียน 

พิเศษได้ที่กรรมการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วพิมพ์
และนำมายื่นสมัคร 
  ๓) กรณีประสงค์จะสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ ต้องยื่นแบบคำร้องขอสมัคร
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สามารถขอแบบคำร้องขอสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษได้ท่ี
กรรมการ รับสมัครนักเรียนของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วพิมพ์และนำมายื่น
สมัคร กรณีสมัครความสามารถพิเศษด้านฟุตซอล เทควันโด ดนตรีไทย ดนตรีสากลและดนตรีลูกทุ่ง 
นาฏศิลป์ ทัศนศิลป ์        วงโยธวาทิต  โดยให้ยื่นแฟ้มสะสมผลงานด้วย 

  ๔) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง  ให้นำฉบับจริงมาแสดงพร้อม       
ถ่ายเอกสารอย่างละ ๑ ชุด  และผู้ปกครองลงช่ือรับรองสำเนา 

  ๕) หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมถ่ายเอกสาร 
จำนวน ๑ ชุด และผู้ปกครองลงช่ือรับรองสำเนา 

  ๖) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ใช้เฉพาะการยื่น
สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ หากไม่มีหลักฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)         ก็สามารถยื่นสมัครได้ แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนที่คำนวณจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

  ๗) รูปถ่ายเคร่ืองแบบนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป  
  ๘) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบรับรองคะแนน O-NET 

ฯลฯ ให้นำฉบับจริงมาแสดงพร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ชุด และผู้ปกครองลงช่ือรับรองสำเนา 
๕. ปฏิทินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

รายการ 
จำนวน

รับ 
รับสมัคร สอบ 

ประกาศ
ผล 

รายงานตัว มอบตัว 

นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
๓๒๔ 
คน 

๒๑ - ๒๕ มี.ค.๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรม

สาธิต 

๒๘ มี.ค.
๖๓ 

๑ เม.ย.๖๓ ๑ เม.ย.๖๓ 
๖ เม.ย.

๖๓ 
นักเรียนท่ัวไป 

๑๗๒ 
คน 

นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ 
๓๓  
คน 

นักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ 

๑๑ 
คน 

๒๑ - ๒๒ มี.ค.๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรม

สาธิต 

๒๔ มี.ค.
๖๓ 

๒๖ มี.ค.
๖๓ 

๒๖ มี.ค.
๖๓ 

๖ เม.ย.
๖๓ 

 



๗ 

 

๖. การคัดเลือกและเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก 
 ๖.๑) ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ทดสอบความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน ๕ วิชา  ได้แก่ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
๖.๒) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ ๓๐ 
๖.๓) นำคะแนนที่ได้จากข้อ ๖.๑) และ ๖.๒) มารวมกันแล้วเรียงลำดับตามประเภทที่นักเรียนสมัคร

สอบเพื่อจัดลำดับในการประกาศผลการสอบคัดเลือก   
๖.๔) หากพบการทุจริตในรายวิชาใด ปรับตกในรายวิชานั้น ๆ 
๖.๕) ในกรณีท่ีนักเรียนมีคะแนนการสอบเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาคะแนนตามลำดับรายวิชาท่ีสอบ

ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  

 
๗. การประกาศผลสอบ 

 กำหนดการประกาศผลสอบในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
และท่ีเว็ปไซต์ www.wt.ac.th  
 

๘. รายงานตัว 
 กำหนดให้นักเรียนที่สอบได้ตามประกาศมารายงานตัวในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุม
โรงเรียน  วชิรธรรมสาธิต เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ผู้ท่ีสอบได้แล้วไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนด
ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับผู้ที ่สอบได้ในบัญชีตามประกาศ
ตามลำดับให้มารายงานตัวจนครบจำนวนตามแผนการรับนักเรียน 
 

๙. มอบตัว 
 กำหนดการมอบตัวในวันท่ี ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน          

วชิรธรรมสาธิต หากไม่มามอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลัง
มิได้ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  ๓  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
     

(นางสาวจินตนา    ศรีสารคาม) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

http://www.wt.ac.th/

