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ประกาศโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา  2557 
ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2 

    --------------------------------------- 
 

เพื่อให้การด าเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2557  ของ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2  ประเภท นักเรียนทั่วไป,นักเรียนในเขตพื้นที่
บริการ,และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ICT  สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2557 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา  เขต  2  จึงก าหนด
แนวปฏิบัติการเก่ียวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา  2557  ของโรงเรียนวชิร
ธรรมสาธิต  ดังน้ี 
 

ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 
1. เขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  คือ    

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ก าหนดเขตพื้นทีบ่ริการของโรงเรียน  ตามประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 2  เร่ือง  รายละเอียดการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2557  ของโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2  ไว้ดงัน้ี  

- แขวงบางจาก  เขตพระโขนง    กรุงเทพมหานคร 
- แขวงบางนา  เขตบางนา  (เฉพาะทะเบยีนบ้านที่อยู่ซอยวชิรธรรมสาธิต เลขคู่)  กรุงเทพมหานคร 
 

2. จ านวนและสัดส่วนในการรับนักเรียน  รับนักเรียนท้ังหมด 536 คน  ดังน้ี 
2.1  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ICT  จ านวน 1 ห้อง  นักเรียนจ านวน   36  คน 
2.2  นักเรียนห้องเรียนปกติ  จ านวน 10  ห้องเรียน นักเรียนจ านวน  500 คน  แบง่เป็น 

1)  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   โดยการสอบคดัเลือกจ านวน 300 คน   
2)  นักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)  จ านวน  200  คน  

แบ่งเป็น 

 



-  สอบคดัเลือก      นักเรียนจ านวน  165   คน 
-  รับจากนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ   นักเรียนจ านวน    20  คน 
-  รับจากนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   นักเรียนจ านวน    15  คน 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
3.1  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทยีบเทา่   หรือ
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  หรอื เทียบเท่า 

2)  เป็นโสด 
3)  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้าน อยู่ในเขตพื้นทีบ่ริการของโรงเรียน  คือ    

-  แขวงบางจาก    เขตพระโขนง      
-  แขวงบางนา  เขตบางนา  (เฉพาะนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านที่อยู่ใน  

ซอยวชิรธรรมสาธิต เลขคู่)  กรุงเทพมหานคร 
4)  ต้องอาศยัอยู่กับ  บดิา  มารดา  หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าบ้าน     
5)  ต้องอยู่อาศยัอยา่งน้อย 2 ป ีนับถงึวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 

กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ๆ   ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
แต่ทั้งน้ีผู้ปกครองต้องย่ืนแบบค ารอ้งขออนุโลมมีสทิธิสมัครประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการตามแบบที่โรงเรียน

ก าหนด  และต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการรบันักเรียนของโรงเรียนก่อนจึงจะสมัครประเภทนักเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการได้ 

3.2  นักเรียนทั่วไป 
1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทยีบเทา่   หรือ

ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  หรอื เทียบเท่า 
2)  เป็นโสด 

3.3  นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ  ICT   
 1)   เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า   หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  หรือ เทียบเท่า 
2)  เป็นโสด 
3)  ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ทั้ง ป.4  และ  ป.5 ไม่ต่ ากว่า 3.00   
4)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนคา่ใช้จ่ายจนจบหลักสตูรห้องเรียนพิเศษ  เพื่อจัดการเรียนการ

สอนเสริมพิเศษด้าน ICT    และศึกษาแหลง่เรียนรู้เพิ่มเติม ดา้น ICT  ตลอดเวลาทีศ่ึกษาอยู ่
  



3.4  นักเรียนความสามารถพิเศษ 
3.4.1  ความสามารถพิเศษฟุตซอล ( 5 คน ) 
        1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า   

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  หรือ เทยีบเท่า 
        2)  เป็นโสด 
        3)  มีความสามารถในกีฬาฟุตซอล ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธติก าหนด 
        4) ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม ทั้ง ป.4 และป. 5 ไม่ต่ ากว่า 2.00  
3.4.2  ความสามารถพิเศษเทควันโด ( 4 คน ) 
        1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า   

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  หรือ เทยีบเท่า 
        2)  เป็นโสด 
        3)  มีความสามารถในกีฬาเทควันโด ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธติก าหนด 
        4)  ได้รับรางวัลระดับจงัหวดั/เขตพื้นที่การศึกษา/ระดับประเทศ โดยมีใบรับรอง/เกียรติบตัรเทควันโด 

มีบัตรสอบเลื่อนสาย  
        5)  ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ทัง้ ป.4 และป. 5 ไม่ต่ ากว่า 2.00  
3.4.3  ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย (ไม่จ ากัดประเภท) ( 2 คน ) 
        1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า   

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  หรือ เทยีบเท่า 
        2)  เป็นโสด 
        3)  มีความสามารถด้านดนตรีไทย ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธติก าหนด 
        4)  ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ทัง้ ป.4 และป. 5 ไม่ต่ ากว่า 2.00  
        5)  ผู้สมัครให้น าเคร่ืองดนตรีประเภทที่สมัครมาเอง 
3.4.4  ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล (ไม่จ ากัดประเภท) ( 2 คน ) 
        1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า   

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  หรือ เทยีบเท่า 
        2)  เป็นโสด 
        3)  มีความสามารถด้านดนตรีสากล ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธติก าหนด 
        4) ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม ทั้ง ป.4 และป. 5 ไม่ต่ ากว่า 2.00  
        5)  ผู้สมัครให้น าเคร่ืองดนตรีประเภทที่สมัครมาเอง 

  



3.4.5  ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป ์ ( 2 คน ) 
        1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า   

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  หรือ เทยีบเท่า 
        2)  เป็นโสด 
        3)  มีความสามารถด้านนาฏศิลป ์ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตก าหนด 
        4) ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม ทั้ง ป.4 และป. 5 ไม่ต่ ากว่า 2.00  
        5) ร าไทย 1 ชดุ เตรียมเพลงที่สอบปฎิบตัิมาเอง(นุ่งผา้แดง)  

3.5  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
1)   เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า   หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  หรือ เทียบเท่า 
2)  เป็นโสด 
3)  มีเอกสารหลักฐานทีย่ืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.1) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไรแ้ละด้อยโอกาส 
ต้องมีเอกสารหลักฐานหรือจากการเยีย่มบ้านของคณะกรรมการรับนักเรียนหรือผู้ที่คณะกรรมการรับ 

นักเรียนมอบหมายยืนยันได้วา่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีรายได้ไม่แน่นอน  ยากจน ด้อยโอกาส  สมควรได้รับการ
สงเคราะห์หรือเป็นผูป้ระสบภยัพิบัตทิี่ต้องได้รับการสงเคราะห์ 

3.2) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบติัที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น 
พิเศษ 

ต้องมีเอกสารหลักฐานหรือหน่วยงานต้นสงักัด หรือหลักฐานหน่วยงานที่ยืนยันว่าได้ประสบภยัพิบตัิและ 
ต้องได้รับการสงเคราะหเ์ป็นพิเศษ 

3.3) นักเรียนโควต้าตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรอืโรงเรียนคู่พัฒนา หรอืโรงเรียนเครอืข่าย 
            1) ก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนพูนสิน  (เพชรสุขอุปถัมภ์)  

โรงเรียนคู่พัฒนาสหกิจ 
            2)  ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ทั้ง ป.4  และ  ป.5 ตัง้แต่ 3.75 ขึ้นไป   

3.4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครแูละบุคลากรของโรงเรียน 
ต้องมีเอกสารยืนยันได้วา่บิดาหรือมารดาปัจจุบันเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียนวชิร

ธรรมสาธิต 
3.5)  นักเรียนที่อยู่ในอุปการคุณของผูท้ าคุณประโยชน์ใหก้ับโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 

ต้องเป็นผู้อยู่ในอุปการะและมีเอกสารหรือหนังสือร้องขอความอนุเคราะห์ของผู้ท าคุณประโยชน์
ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 
  



3.6)  นักเรียนทีท่ าคุณประโยชน์ในนามของโรงเรียนเป็นผู้ส่งและท าช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนได้รบั 
รางวัลระดับชาติอย่างต่อเน่ือง 

ต้องมีเอกสารรับรองจากโรงเรียนในการท าคุณประโยชน์ท าชื่อเสียงเสียงใหแ้ก่โรงเรียนจนได้รับ
รางวัลในระดับชาต ิ

4)  ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบยีบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 
5)  ต้องมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แขง็แรง 
6)  ต้องตัง้ใจศึกษาเลา่เรียนและประพฤตปิฏิบตัิตนใหถู้กต้องตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
7)  คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเห็นชอบให้รับเขา้เรียนเป็นนักเรียนอยู่ในเงื่อนไขพิเศษ 

 
4. หลักฐานการสมัคร 

1) ใบแจ้งความจ านง  นักเรียนกรอกข้อมูลแจ้งความจ านงเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ทางเว็บไซต์ 
www.bangkok2.org/  
- ห้องเรียนพิเศษ  กรอกข้อมูลได้ตัง้แต่วันที ่  12-24 กุมภาพันธ ์2557 
- ห้องเรียนปกต ิ  กรอกข้อมูลได้ตัง้แต่วันที่   4-24 มีนาคม 2557 

นักเรียนกรอกข้อความให้ครบถ้วน  ถูกต้องแลว้พิมพ์แบบแจง้ความจ านงจากคอมพิวเตอร์มายื่นสมัครพร้อมหลักฐานการ
สมัครตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในใบแจง้ความจ านง  โดยนักเรียนต้องมาสมคัรด้วยตนเอง โดยแต่งเคร่ืองแบบนักเรียน  
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา หรือหอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

2) กรณีขาดคุณสมบัตินักเรียนในเขตพ้ืนที่บรกิารแต่ประสงค์จะขออนุโลมมีสทิธิ  ผู้ปกครองต้องยื่นแบบ
ค าร้องขออนุโลมมีสิทธิสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  ส าหรับแบบค าร้องขออนุโลมมีสิทธิ
สมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  เขา้ไปที่เว็บไซต์  www.wt.ac.th  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วพิมพ์และน ามายื่นสมัคร 

3) กรณีประสงค์จะสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  ต้องยื่นแบบค าร้องขอสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด    ส าหรับแบบค าร้องขอสมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  เข้าไปที่เว็บไซต ์ www.wt.ac.th  กรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วพิมพแ์ละน ามายื่นสมัคร 

4) กรณีประสงค์จะสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ  ต้องยืน่แบบค าร้องขอสมัครนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่เว็บไซต์  www.wt.ac.th  กรอกข้อมูลใหค้รบถ้วนแล้วพิมพ์และน ามา 

ยื่นสมัครกรณีสมัครความสามารถพิเศษด้านเทควันโด, ประเภทดนตรีไทย,ประเภทดนตรีสากลและประเภทนาฏศิลป ์ให้
ยื่นแฟ้มสะสมผลงานดว้ย 

5) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง  ให้น าฉบับจริงมาแสดงพร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด  และ
ผู้ปกครองลงชื่อรับรองส าเนา 

6) หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า พร้อมถ่ายเอกสาร จ านวน 1 ชุด และลงชื่อรับรองส าเนา 

http://www.bangkok2.org/
http://www.wt.ac.th/
http://www.wt.ac.th/
http://www.wt.ac.th/


7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ใช้เฉพาะการยื่นสมัครสอบคัดเลือก
ห้องเรียนปกติ  และสามารถยื่นสมัครได้ถึงแม้ไม่มีหลักฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    
แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนที่ค านวณจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

8) รูปถ่ายขนาด  1 - 2 น้ิว จ านวน 3 รูป (แตง่เคร่ืองแบบนักเรียน) 
9) หลักฐานอ่ืนๆ   เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล   ใบรับรองคะแนน O-NET ฯลฯ   ให้น าฉบับจริงมาแสดง

พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด  และผู้ปกครองลงชื่อรับรองส าเนา 
 

5. ก าหนดวันรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  รายงานตัว  มอบตัวและเกณฑ์การตัดสิน 
5.1 นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ  ICT   

รับสมัคร วันที่  20-24 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา  08.30-16.30  น.  ไม่เว้นวันหยดุราชการ 
ณ ห้องโสตทศันศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

สอบคัดเลือก วันที่   1 มีนาคม 2557     
เวลา  09.00 น. ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ    
โดยใชแ้บบทดสอบของโรงเรียน 

ประกาศผลและรายงานตัว 
วันที่    5 มีนาคม 2557     
เวลา  09.00 น.   ณ ห้องโสตทศันศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

มอบตัว   วันที่   31 มีนาคม 2557     
เวลา  09.00  น.   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนสอบโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ในรายวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
,ภาษาไทย, สงัคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ  และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ภายใต้กรอบเน้ือหาของหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  ระดับชั้นประถมศึกษา 

ในกรณีที่นักเรียนคนสุดท้ายมีคะแนนการสอบเท่ากัน  โรงเรียนจะพิจารณาคะแนน
ตามล าดับรายวิชาที่สอบตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ  คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย,  สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ   และคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  ถ้ายังเท่ากันอกี โรงเรียนจะ
พิจารณาจากคะแนน GPA 
  



5.2 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  (สอบคัดเลือก) 
รับสมัคร วันที ่ 20-24 มีนาคม 2557     

เวลา  08.30-16.30  น.  ไม่เว้นวันหยดุราชการ 
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

สอบคัดเลือก วันที่   29 มีนาคม 2557     
เวลา 09.00 น.   ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  โดยใชแ้บบทดสอบของโรงเรียน 

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที ่  2  เมษายน  2556  
เวลา  09.00-16.30   น.  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

มอบตัว          วันที ่ 9   เมษายน 2557 
เวลา 09.00  น.  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

เกณฑ์การตัดสิน   
1) คะแนนสอบโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ทดสอบความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน  5 วิชา  

ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,สงัคมศึกษาและภาษาอังกฤษ  คิดเป็นร้อยละ 80   
2)  คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คดิ

คะแนนเป็นร้อยละ 20   
3) น าคะแนนที่ได้จากข้อ 1) และ 2)   มารวมกันแล้วเรียงล าดับตามประเภทที่นักเรียนสมัครสอบ

เพื่อจัดล าดับในการประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในกรณีที่นักเรียนคนสุดท้ายมีคะแนนการสอบเท่ากัน  โรงเรียนจะ
พิจารณาคะแนนตามล าดับรายวิชาที่สอบตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ  
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ถ้ายังเท่ากันอีก โรงเรียนจะพิจารณาจาก
คะแนน GPA 

2) นักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้คะแนน  O-NET 
รับสมัคร วันที่  20-24 มีนาคม 2557     

เวลา  08.30-16.30  น.  ไม่เว้นวันหยดุราชการ 
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

สอบคัดเลือก วันที่   29 มีนาคม 2557     
เวลา  09.00 น.   ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ                           
โดยใชแ้บบทดสอบของโรงเรียน 

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที ่  2 เมษายน 2557  
เวลา  09.00-16.30   น.  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

มอบตัว          วันที ่ 9 เมษายน 2557 
เวลา  09.00  น.  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ   

  



เกณฑ์การตัดสิน   
1) คะแนนสอบโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ทดสอบความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน  4 วิชา  

ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย  และสังคมศึกษา  ร้อยละ 80  (สอบวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 1 วิชา เพื่อ
ประเมินความรู้ความสามารถพื้นฐานก่อนเข้าเรียน  แต่ไม่น าคะแนนสอบมารวมตดัสิน)  

2)  คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ร้อยละ 20  
3) น าคะแนนที่ได้จากข้อ 1) และ 2)   มารวมกันแล้วเรียงล าดับตามประเภทที่นักเรียนสมัครสอบ

เพื่อจัดล าดับในการประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในกรณีที่นักเรียนคนสุดท้ายมีคะแนนการสอบเท่ากัน  โรงเรียนจะ
พิจารณาคะแนนตามล าดับรายวิชาที่สอบตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ  
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย,สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ถ้ายังเท่ากันอีก โรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนน 
GPA 

3) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
รับสมัคร วันที่  20-21 มีนาคม 2557 

เวลา  08.30-16.30  น.  ไม่เว้นวันหยดุราชการ 
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

สอบคัดเลือก วันที่   22  มีนาคม 2557 
เวลา 09.00 น.   ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                           
โดยใชแ้บบทดสอบของโรงเรียน 

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที ่ 24 มีนาคม 2557   
เวลา  09.00-16.30   น.  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

มอบตัว          วันที ่ 9 เมษายน 2557 
เวลา  09.00  น.  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ   

เกณฑ์การตัดสิน  ตัดสินจากเกณฑ์ที่คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด 
  



4) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
รับสมัคร วันที่  20-24 มีนาคม 2557 

เวลา  08.30-16.30  น.  ไม่เว้นวันหยดุราชการ 
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่   24 มีนาคม 2557  
เวลา  09.00-16.30   น.  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

มอบตัว        วันที่ 6 เมษายน 256 
เวลา 09.00  น.  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

เกณฑ์การพิจารณา  
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนพิจารณาเห็นชอบให้รับเข้าเป็นนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษตาม

สภาพเหตุผลและความจ าเป็นส่วนบุคคล 

ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 
1. จ านวนและสัดส่วนในการรับนักเรียน  รับนักเรียนท้ังหมด 436 คน  ดังน้ี 

1.1  นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ  ICT  จ านวน 1 หอ้ง   นักเรียนจ านวน    36  คน  แบ่งเป็น 
1)  นักเรียน ม.3  จากโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ  จ านวน 10 คน    
2)  นักเรียนทั่วไป  (นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและนักเรียนโรงเรียนอ่ืน)  จ านวน  25  คน    

1.2  นักเรียนหอ้งเรียนปกติ  จ านวน 8  ห้องเรียน  นักเรียนจ านวน 400  คน  แบ่งเป็น 
1)  นักเรียน ม.3  จากโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ   จ านวน 311  คน  ดงัน้ี 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์     รับจ านวน 116 คน 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ     รับจ านวน   78 คน 
แผนการเรียนศลิปศึกษา   ภาษาจีน        รับจ านวน   39 คน 
แผนการเรียนศลิปศึกษา  ภาษาญี่ปุ่น  - ฝร่ังเศส  รับจ านวน   39 คน 
แผนการเรียนศลิปศึกษา  ภาษาไทย-สังคมศึกษา รับจ านวน   39 คน 

  



2) นักเรียนทั่วไป   (นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและนักเรียนโรงเรียนอ่ืน)  จ านวน  89  คน  ดงัน้ี 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์     รับจ านวน           32    คน 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ     รับจ านวน           20    คน 
แผนการเรียนศลิปศึกษา   ภาษาจีน        รับจ านวน   9    คน 
แผนการเรียนศลิปศึกษา  ภาษาญี่ปุ่น  -ฝร่ังเศส   รับจ านวน   9    คน 
แผนการเรียนศลิปศึกษา  ภาษาไทย-สังคมศึกษา  รับจ านวน   9    คน 

          3)  เงื่อนไขพิเศษ     รับจ านวน   10    คน  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร   

2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เดิมของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
1) นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ  ICT   

1.1)  ก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/1  (ห้องเรียนพิเศษ ICT  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นเดิม)  
ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   ปีการศึกษา 2556  และผลการเรียนเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 2.75 

1.2)  ก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/2-3/12  (ห้องเรียนปกติ)  ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
ปีการศึกษา 2556  และผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 

1.3)  เป็นโสด 
1.4)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายจนจบหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  เพื่อจัดการเรียน

การสอนเสริมพิเศษด้าน ICT    และศึกษาแหลง่เรียนรู้เพิ่มเติม ด้าน ICT  ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู ่
  



2) นักเรียนหอ้งเรียนปกติ    
2.1 ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ปีการศึกษา 2556    และมีผลการ

เรียนเฉลีย่ตามท่ีก าหนดในแตล่ะแผนการเรียนดังน้ี 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 2.75 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ    ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 2.50 
แผนการเรียนศลิปศึกษา   ภาษาจีน        ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 2.50 
แผนการเรียนศลิปศึกษา  ภาษาญี่ปุ่น  -ฝร่ังเศส  ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 2.50 
แผนการเรียนศลิปศึกษา  ภาษาไทย-สังคมศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 2.00 

2.2)  เป็นโสด 
2.2 นักเรียนท่ัวไป  

1) นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ  ICT   
1.1) เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า 
1.2)  ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม  ทัง้ ม.1  - ม.3 ไม่ต่ ากว่า 3.00   
1.3)  เป็นโสด 
1.4)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายจนจบหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  เพื่อจัดการเรียน

การสอนเสริมพิเศษด้าน ICT    และศึกษาแหลง่เรียนรู้เพิ่มเติม ด้าน ICT  ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู ่
2) นักเรียนหอ้งเรียนปกติ    

2.1) เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า 

2.2) ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนพูนสิน  (เพชรสขุอุปถัมภ์)  
โรงเรียนคู่พัฒนาสหกิจ  และมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม  ทัง้ ม.1-ม.3   ตัง้แต่ 3.75 ขึ้นไป   

2.3) เป็นโสด 
3. หลักฐานการสมัคร 

3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เดิมของโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 
1) นักเรียนรับใบสมัครจากครูที่ปรึกษา กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน น ามายื่นที่ครูท่ีปรึกษา ตามวัน

และเวลาที่ก าหนด 
2) รูปถ่ายขนาด  1 - 2 น้ิว จ านวน 1 รูป (แตง่เคร่ืองแบบนักเรียน) 
3) คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPA) เฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป  
4) คะแนนความประพฤติ  ระดับ ม.1- ม.3   

           5) หลักฐานอ่ืนๆ   เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ   พร้อมถ่ายเอกสาร จ านวน 1 ชุด  และลงชื่อ
รับรองส าเนา 



3.2 นักเรียนทัว่ไป 
1) นักเรียนรับใบสมัคร  ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2557  กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน น ามายื่น

สมัครตามวันและเวลาที่ก าหนด 
2) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง  (ให้น าฉบับจริงมาแสดงพร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด  

และผู้ปกครองลงชื่อรับรองส าเนา) 
3)  หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือ

ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556  หรือเทียบเท่า พร้อมถ่ายเอกสาร จ านวน 1 ชุด  และลงชื่อ
รับรองส าเนา 

4) รูปถ่ายขนาด  1 - 2 น้ิว จ านวน 3 รูป (แตง่เคร่ืองแบบนักเรียน) 
5) หลักฐานอ่ืนๆ   เช่น  ใบเปลีย่นชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ   พร้อมถ่ายเอกสาร จ านวน 1 ชดุ  และลงชื่อ

รับรองส าเนา 
6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ใช้เฉพาะการยื่นสมัครสอบคัดเลือก

ห้องเรียนปกติ  และสามารถยื่นสมัครได้ถึงแม้ไม่มีหลักฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    
แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนที่ค านวณจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

4. ก าหนดวันรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  รายงานตัว  มอบตัวและเกณฑ์การตัดสิน 
4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เดิมของโรงเรียนวชริธรรมสาธิต   

1) นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ  ICT   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/1 
รับสมัคร  วันที่  12  กุมภาพันธ ์2557  (ที่ครูท่ีปรึกษา) 

เวลา  08.30-16.30  น.  ไม่เว้นวันหยดุราชการ 
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

สอบคัดเลือก      วันที ่  26   กุมภาพันธ ์2557   
เวลา 14.30-16.30  น.   ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ                
โดยใชแ้บบทดสอบของโรงเรียน 

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  5  มีนาคม 2557 
เวลา  09.00  น.   ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

มอบตัว  วันที่  31 มีนาคม   2557 
       เวลา  09.00  น.   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/2-3/12 
รับสมัคร  วันที่  12  กุมภาพันธ ์2557  (ที่ครูท่ีปรึกษา) 

เวลา  08.30-16.30  น.  ไม่เว้นวันหยดุราชการ 
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 



สอบคัดเลือก      วันที ่  26  กุมภาพันธ์ 2557   
เวลา 14.30-16.30  น.   ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ                
โดยใชแ้บบทดสอบของโรงเรียน 

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  5  มีนาคม  2557 
เวลา  09.00  น.   ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

มอบตัว  วันที่   31  มีนาคม   2557 
         เวลา  09.00  น.   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนสอบโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ในรายวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
,ภาษาไทย, สงัคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ  และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ภายใต้กรอบเน้ือหาของหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

น าคะแนนที่สอบได้ทุกรายวิชามารวมกันเพื่อจดัล าดับในการประกาศผลการสอบคดัเลือก  ในกรณีที่
นักเรียนคนสุดท้ายมีคะแนนการสอบเท่ากัน  โรงเรียนจะพิจารณาคะแนนตามล าดับรายวชิาที่สอบตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย,  สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ   
และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ถ้ายงัเท่ากันอีก โรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนน GPA 

2) นักเรียนหอ้งเรียนปกติ   
รับสมัคร  วันที่  3-6  กุมภาพันธ ์2556  (ที่ครูท่ีปรึกษา) 

เวลา  08.30-16.30  น.  ไม่เว้นวันหยดุราชการ 
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

      สอบคัดเลือก  
 1.  สอบวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    วันที่  17  กุมภาพันธ์  2557 

 2.  สอบวิชาคณิตศาสตร์      วันที่  18  กุมภาพันธ์  2557 
 3.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์และสงัคมศึกษา    วันที่  24  กุมภาพันธ์  2557 

เวลา 14.30-16.30 น.  ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                          
โดยใชแ้บบทดสอบของโรงเรียน 

  



ประกาศผล       วันที ่ 5  มีนาคม  2557 
เวลา  09.00-16.30   น.  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

รายงานตัว        วันที่   6  เมษายน  2557 
เวลา  09.00-16.30   น.  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

มอบตัว            วันที่  10  เมษายน  2557 
เวลา 09.00  น.  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

เกณฑ์การตัดสิน   
1) คะแนน  GPA  ร้อยละ 20 
2) คะแนนความประพฤติ  ระดับ ม.1- ม.3  ร้อยละ 20 
3) คะแนนการทดสอบตามแผนการเรียน  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน  ร้อยละ 60  ดังน้ี 

น าคะแนนที่ได้จากข้อ 1-3 มารวมกันเพื่อจัดล าดับในการประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในกรณีที่นักเรียน
คนสุดท้ายมีคะแนนการสอบเท่ากัน  โรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนน GPA  และถ้ายังเท่ากันอีก โรงเรียนจะพิจารณา
จากคะแนนสอบตามล าดับรายวชิาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, ภาษาไทย,  สังคมศึกษา, และภาษาอังกฤษ    

4.2 นักเรียนท่ัวไป  
1)  นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ  ICT   

รับสมัคร วันที่  20-24  กุมภาพันธ ์ 2557 
เวลา  08.30-16.30  น.  ไม่เว้นวันหยดุราชการ 
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

สอบคัดเลือก วันที่   2  มีนาคม  2557     
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    
โดยใชแ้บบทดสอบของโรงเรียน 

ประกาศผล  วันที ่ 6  มีนาคม  2557     
เวลา 09.00 น.   ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                            

รายงานตัว  วันที ่ 9  มีนาคม  2557     
เวลา 09.00 น.   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ                            

มอบตัว   วันที่  10 เมษายน  2557 
เวลา  09.00  น.   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                            

เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนสอบโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ในรายวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
,ภาษาไทย, สงัคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ  และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ภายใต้กรอบเน้ือหาของหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

น าคะแนนที่สอบได้ทุกรายวิชามารวมกันเพื่อจดัล าดับในการประกาศผลการสอบคดัเลือก  ในกรณีที่
นักเรียนคนสุดท้ายมีคะแนนการสอบเท่ากัน  โรงเรียนจะพิจารณาคะแนนตามล าดับรายวชิาที่สอบตามประกาศของ



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย,  สงัคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ   
และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ถ้ายงัเท่ากันอีก โรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนน GPA 

2) นักเรียนหอ้งเรียนปกติ   
รับสมัคร วันที่  20-24  มีนาคม 2557 

เวลา  08.30-16.30  น.  ไม่เว้นวันหยดุราชการ 
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

สอบคัดเลือก วันที ่ 30  มีนาคม 2557 
เวลา 09.00 น.   ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                           
โดยใชแ้บบทดสอบของโรงเรียน 

ประกาศผล      วันที่    3 เมษายน 2557 
เวลา  09.00-16.30   น.   ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ   

รายงานตัว       วันที่    7 เมษายน 2557 
เวลา  09.00-16.30   น.   ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ   

มอบตัว           วันที่    10 เมษายน 2557 
   เวลา 09.00  น.  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

เกณฑ์การตัดสิน   
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ร้อยละ 20 
2) คะแนนการทดสอบตามแผนการเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 5 รายวิชาหลัก คือ 

                       คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, ภาษาไทย,  สงัคมศึกษา, และภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 80   
น าคะแนนที่ได้จากข้อ 1-2 มารวมกันเพื่อจัดล าดับในการประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในกรณีที่นักเรียน

คนสุดท้ายมีคะแนนการสอบเท่ากัน   โรงเรียนจะพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)  และถ้ายังเท่ากันอีก โรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนสอบตามล าดับรายวิชาที่สอบ คือ  คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย,  สังคมศึกษา, และภาษาอังกฤษ    

ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรบันักเรยีน  ปีการศึกษา 2557  ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียนพิจารณาและมีอ านาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าว  ยกเว้นกรณีที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้อื่น  ให้
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 

 

ประกาศ    ณ  วันที่    10  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.   2557 
 
              
 

 (นางวรรณี     บุญประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 


