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ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

เรื่อง  การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ประเภท  ห้องเรียนปกติ 

--------------------------------------- 
เพ่ือให้เด ็กทุกคนมีโอกาสเข้าร ับการศึกษาที่ มีค ุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเร ียน 

ที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม  
สร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้อง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ที่รัฐต้องดำเนิ นการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื ่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพื ่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา และมติคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในคราวประชุม  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  
และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบกับประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เรื ่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในคราวประชุมครั ้งที ่ ๑ เมื ่อวันที ่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔  
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไว้ดังนี้ 
 
 



๒ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑. จำนวนและสัดส่วนในการรับนักเรียนทั้งหมด ๕๖๔ คน  ดังนี้ 

๑.๑  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ จำนวน ๑ ห้องเรียน   นักเรียนจำนวน ๓๖ คน 
๑.๒  นักเรียนห้องเรียนปกติ  จำนวน ๑๒ ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน ๕๒๘ คน  แบ่งเป็น 

๑) นักเรียน ม.๓ จากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  จำนวน ๓๘๔  คน   
๒) นักเรียนทั่วไป (นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและนักเรียนโรงเรียนอื่น) ดังนี้ 

กลุ่มแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์สุขภาพ     รับจำนวน ๗ คน  
แผนการเรียน วิศวกรรม – สถาปัตยกรรม  รับจำนวน ๗ คน 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์  รับจำนวน ๗ คน  
กลุ่มแผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
แผนการเรียน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ  รับจำนวน ๒๕ คน 
แผนการเรียน การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   รับจำนวน ๘ คน 
กลุ่มแผนการเรียน ศิลปศึกษา – ภาษาฝรั่งเศส– ภาษาเกาหลี 
แผนการเรียน ศิลปศาสตร์ – ภาษาฝรั่งเศส  – ภาษาเกาหลี  รับจำนวน ๒๐ คน 
กลุ่มแผนการเรียน ศิลปศึกษา – ภาษาญี่ปุ่น 
แผนการเรียน ศิลปศาสตร์ – ภาษาญี่ปุ่น  รับจำนวน ๑๖ คน 
กลุ่มแผนการเรียน ศิลปศึกษา – ภาษาจีน 
แผนการเรียน ศิลปศาสตร์ – ภาษาจีน   รับจำนวน ๘ คน 
กลุ่มแผนการเรียน ศิลปศึกษา - ภาษาไทย – สังคมศึกษา 
แผนการเรียน นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์  รับจำนวน ๗ คน 
แผนการเรียน นิเทศศาสตร์ – ศิลปกรรมศาสตร์   รับจำนวน ๗ คน 
แผนการเรียน คหกรรมศาสตร์   รับจำนวน ๗ คน 

  ๓)  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ    รับจำนวน  ๑๐ คน 
  ๔)  นักเรียนความสามารถพิเศษ    รับจำนวน  ๑๕ คน 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
๒.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เดิมของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ปีการศึกษา ๒๕๖๓     
และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามที่กำหนดในแต่ละแผนการเรียนดังนี้ 

กลุ่มแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ 
กลุ่มแผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
กลุ่มแผนการเรียน ศิลปศึกษา – ภาษาฝรั่งเศส ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
กลุ่มแผนการเรียน ศิลปศึกษา – ภาษาเกาหลี ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 



๓ 

 

กลุ่มแผนการเรียน ศิลปศึกษา – ภาษาญี่ปุ่น ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
กลุ่มแผนการเรียน ศิลปศึกษา – ภาษาจีน  ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
กลุ่มแผนการเรียน ศิลปศึกษา – ภาษาไทย – สังคมศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

๒.๒ นักเรียนทั่วไป  
๑) เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ใน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  หรือเทียบเท่า 
๒) เป็นโสด 

๒.๓ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
๑)  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ใน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  หรือเทียบเท่า 
 ๒)  เป็นโสด 

 ๓)  มีเอกสารหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ ดังนี้ 
๓.๑) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน  

ซึ่งมีเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๓.๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
๓.๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที ่ต้องได้รับการ

สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ นักเรียนต้องมีเอกสารหลักฐานหรือหลักฐานหน่วยงานที่ยืนยันว่าได้ประสบ
ภัยพิบัติและต้องได้รับการสงเคราะห์เป็นพิเศษ 

๓.๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน นักเรียนต้องมี
เอกสารยืนยันได้ว่าบิดาหรือมารดา ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๔)  คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเห็นชอบให้รับเข้าเรียนเป็นนักเรียนอยู ่ใน  
เงื่อนไขพิเศษ 
๒.๔  นักเรียนความสามารถพิเศษ 

๒.๔.๑  ความสามารถพิเศษฟุตซอล ( ๔ คน ) 
๑)  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง

ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  หรือเทียบเท่า 
๒)  เป็นโสด 

  ๓)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับจังหวัดขึ้นไป โดยมีหลักฐานประกอบ 

  ๔)  มีความสามารถในกีฬาฟุตซอล ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กำหนด 

  ๕)  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักกีฬาฟุตซอล  ฝึกซ้อมและแข่งขัน 
ในนามทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

๖)  ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.๑ - ม.๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 



๔ 

 

๒.๔.๒  ความสามารถพิเศษเทควันโด ( ๒ คน ) 
๑)  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง

ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  หรือเทียบเท่า 
๒)  เป็นโสด 

  ๓)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับจังหวัดขึ้นไป โดยมีหลักฐานประกอบ  

  ๔)  มีความสามารถในกีฬาเทควันโด ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กำหนด 

  ๕)  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักกีฬาเทควันโด  ฝึกซ้อมและแข่งขัน  
ในนามทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

๖)  ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.๑ - ม.๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
๒.๔.๓ ความสามารถพิเศษด้านกีฬาอื่นๆ ( ๑ คน ) 

๑)  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  หรือเทียบเท่า 

๒)  เป็นโสด 
  ๓)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ

ภูมิภาค หรือระดับจังหวัดขึ้นไป โดยมีหลักฐานประกอบ  
  ๔)  มีความสามารถในกีฬาอื่นๆ ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กำหนด 
  ๕)  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักกีฬาของโรงเรียน ฝึกซ้อมและแข่งขัน

ในนามทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 
๖)  ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.๑ - ม.๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 

๒.๔.๔  ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ( ๓ คน ) 
๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า 
๒)  เป็นโสด 
๓)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ

ภูมิภาค หรือระดับจังหวัดขึ้นไป โดยมีหลักฐานประกอบ  
  ๔)  ผู้สมัครจะต้องแสดงความสามารถด้านการวาดภาพและระบายสี ในมิติต่าง ๆ    

ต้องเตรียม ดินสอ  ดินสอสี  หรือสีที่ใช้สอบปฏิบัติมาเองส่วนกระดาษวาดเขียนทางโรงเรียนจะเตรียม
ไว้ให้ 

๕)  มีความสามารถด้านศิลปะการวาดภาพ ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเร ียน          
วชิรธรรมสาธิตกำหนด 

 



๕ 

 

  ๖)  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักเรียนศิลปะ  ฝึกซ้อมและแข่งขันในนาม
ทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

๗)  ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.๑ - ม.๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
๒.๔.๕  ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล (ไม่จำกัดประเภท) ( ๒ คน ) 

๑)  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือกำลั งศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  หรือเทียบเท่า 

๒)  เป็นโสด 
  ๓)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ

ภูมิภาค หรือระดับจังหวัดขึ้นไป โดยมีหลักฐานประกอบ  
  ๔)  ผู้สมัครจะต้องมาแสดงความสามารถเล่นเครื่องดนตรีที่โรงเรียนจัดไว้  หรือนำ

เครื่องดนตรีประเภทที่สมัครมาเอง 
  ๕)  มีความสามารถด้านดนตรีสากล ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กำหนด 
  ๖)  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักดนตรีสากล  นักดนตรีลูกทุ่ง  และ

นักร้องเพลง  ฝึกซ้อมและแข่งขันในนามทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 
๗)  ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.๑ - ม.๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 

๒.๔.๖  ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ( ๒ คน ) 

๑)  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  หรือเทียบเท่า 

๒)  เป็นโสด 
  ๓)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ

ภูมิภาค หรือระดับจังหวัดขึ้นไป โดยมีหลักฐานประกอบ  
  ๔)  ผู้สมัครจะต้องแสดงความสามารถรำไทย ๑ ชุด เตรียมเพลงที่สอบปฏิบัติมาเอง 

(นุ่งผ้าแดง)  
  ๕)  มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กำหนด 
  ๖)  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักเรียนนาฏศิลป์  ฝึกซ้อมและแข่งขัน 

ในนามทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 
๗)  ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.๑ - ม.๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 

๒.๔.๗  ความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต (ไม่จำกัดประเภท) ( ๑ คน ) 
  ๑)  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือกำลัง

ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  หรือเทียบเท่า 
  ๒)  เป็นโสด 



๖ 

 

  ๓)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับจังหวัดขึ้นไป โดยมีหลักฐานประกอบ  

  ๔)  ผู้สมัครจะต้องมาแสดงความสามารถเล่นเครื่องดนตรีที่โรงเรียนจัดไว้  หรือนำ
เครื่องดนตรีประเภทที่สมัครมาเอง  

  ๕)  มีความสามารถด้านวงโยธวาทิต ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กำหนด   

  ๖)  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักดนตรีวงโยธวาทิต  ฝึกซ้อมและแข่งขัน
ในนามทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

๗)  ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.๑ - ม.๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
 

๓. วิธีการดำเนินการสมัคร 
  ๓.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  เดิมของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๑) นักเรียนรับใบสมัครจากครูที่ปรึกษา กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน นำมายื่นที่  
ครูที่ปรึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนด 

๒) รูปถ่ายขนาด  ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕  นิ้ว จำนวน ๑ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)                                           
๓) คะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน (GPA) ตามที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกำหนด 

ในแต่ละแผนการเรียน 
๔) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ พร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ชุด  

และลงชื่อรับรองสำเนา                               
๓.๒ นักเรียนทั่วไป 

๑) นักเรียนรับใบสมัคร  ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  กรอกข้อมูล 
ใบสมัครให้ครบถ้วน นำมายื่นสมัครตามวันและเวลาที่กำหนด 

๒) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเร ียนและผู ้ปกครอง  (ให้นำฉบับจริงมาแสดง 
พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ชุด  และผู้ปกครองลงชื่อรับรองสำเนา) 

๓) หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า พร้อมถ่ายเอกสาร 
จำนวน ๑ ชุด และลงชื่อรับรองสำเนา 

๔) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕  นิ้ว  จำนวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
๕) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ พร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ชุด 

และลงชื่อรับรองสำเนา 
 
 

 
 



๗ 

 

๔. ปฏิทินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

รายการ 
จำนวน

รับ 
รับสมัคร สอบ 

ประกาศ
ผล 

 รายงาน
ตัว  

มอบ
ตัว 

นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๓ ของโรงเรียน 

วชิรธรรมสาธิต 

๓๘๔ คน 
๗ - ๑๐ มี.ค.๖๔ 

๑๘ มี.ค. 
๖๔ 

๒๖ มี.ค.
๖๔ 

๖ พ.ค.
๖๔ 

๙ พ.ค.
๖๔ 

นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
๑๑๙ คน 

๒๔ - ๒๘ เม.ย.๖๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ผ่านเว็บไซต์ www.wt.ac.th 

๒ พ.ค.
๖๔ 

๖ พ.ค.
๖๔ 

๖ พ.ค.
๖๔ 

๙ พ.ค.
๖๔ 

นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ๑๐ คน 

นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ 

๑๕ คน 

๒๔  - ๒๗ เม.ย.๖๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ผ่านเว็บไซต์ www.wt.ac.th 

๒๙ เม.ย.
๖๔ 

๓๐ เม.ย.
๖๔ 

 
 

๓๐ เม.ย.
๖๔ 

 
 

๙ พ.ค.
๖๔ 

 
* หมายเหตุ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ต้องมาสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบของทางโรงเรียน 
ในวันที่ ๒ พ.ค.๖๔ เพื่อนำผลการสอบมาใช้ในการจัดแผนตามท่ีประกาศรับสมัคร 
 

๕. การคัดเลือกและเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก 
 ๕.๑ ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ทดสอบความพร้อมพ้ืนฐานทางการเรียน ๕ วิชา  ได้แก่ คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๕.๒ นำคะแนนที่ได้จากข้อ ๕.๑) มารวมกันแล้วเรียงลำดับตามประเภทที่นักเรียนสมัครสอบเพ่ือ

จัดลำดับในการประกาศผลการสอบคัดเลือก   
๕.๓ หากพบการทุจริตในรายวิชาใด ปรับตกในรายวิชานั้น ๆ 
๕.๔ ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนการสอบเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาคะแนนตามลำดับรายวิชาที่สอบ

ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ 
 

๖. การประกาศผลสอบ 
 กำหนดการประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
และท่ีเว็บไซต์ www.wt.ac.th  
 

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



