๑

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประเภท ห้องเรียนปกติ
--------------------------------------เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง
ให้ จ ั ด การศึ กษาขั ้นพื้ นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่ เ ก็ บค่ า ใช้จ ่ าย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี (ครม.) วั น ที ่ ๕ กุ ม ภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการ
เข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มติคณะกรรมการการศึกษา
ขั ้ น พื ้ น ฐานในคราวประชุ ม ครั ้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื ่ อ วั น ที ่ ๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๗๙ แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และ
ที ่ แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่ง กฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง ส่วน
ราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ
ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้
เด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เสมอภาค ตามหลักธรรมาภิ บาล หลักการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้ น ฐาน
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิ ตจึง
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้

๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. จำนวนและสัดส่วนในการรับนักเรียนทั้งหมด ๖๖๖ คน ดังนี้
๑.๑ นักเรียนห้องเรียนปกติ จำนวน ๑๔ ห้องเรียน นักเรียนจำนวน ๖๓๐ คน แบ่งเป็น
๑) นักเรียน ม.๓ จากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
จำนวน ๕๒๑ คน
๒) นักเรียนทั่วไป (นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและนักเรียนโรงเรียนอื่น) จำนวน ๘๔
คน ดังนี้
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
รับจำนวน
๒๔ คน
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
รับจำนวน
๘
คน
แผนการเรียนศิลปศึกษา - ภาษาฝรั่งเศส
รับจำนวน
๓
คน
แผนการเรียนศิลปศึกษา - ภาษาเกาหลี
รับจำนวน
๔
คน
แผนการเรียนศิลปศึกษา - ภาษาญี่ปุ่น
รับจำนวน
๖
คน
แผนการเรียนศิลปศึกษา - ภาษาจีน
รับจำนวน
๖
คน
แผนการเรียนศิลปศึกษา ภาษาไทย-สังคมศึกษา
รับจำนวน
๓๓ คน
๓) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
รับจำนวน
๑๐ คน
๔) นักเรียนความสามารถพิเศษ
รับจำนวน
๑๕ คน
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิมของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๒ นักเรียนทั่วไป
๑) เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๒.๓ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๓) มีเอกสารหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่ง
มีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓.๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๓.๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รั บการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ นักเรียนต้องมีเอกสารหลักฐานหรือหลักฐานหน่วยงานที่ยืนยันว่าได้ประสบ
ภัยพิบัติและต้องได้รับการสงเคราะห์เป็นพิเศษ
๓.๔) นักเรียนที่ เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน นักเรียนต้องมี
เอกสารยืนยันได้ว่าบิดาหรือมารดา ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

๓

๔) คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเห็นชอบให้รับเข้าเรียนเป็นนักเรียนอยู่ในเงื่อนไข
พิเศษ
๒.๔ นักเรียนความสามารถพิเศษ
๒.๔.๑ ความสามารถพิเศษฟุตซอล ( ๕ คน )
๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๓) ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยมี
หลักฐานประกอบ
๔) มีความสามารถในกีฬาฟุตซอล ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กำหนด
๕) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักกีฬาฟุตซอล ฝึกซ้อมและแข่งขันใน
นามทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
๒.๔.๒ ความสามารถพิเศษเทควันโด ( ๒ คน )
๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๓) ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยมี
หลักฐานประกอบ
๔) มีความสามารถในกีฬาเทควันโด ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กำหนด
๕) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักกีฬาเทควันโด ฝึกซ้อมและแข่ง ขันใน
นามทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
๒.๔.๓ ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ( ๓ คน )
๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๓) ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยมี
หลักฐานประกอบ
๔) ผู้สมัครจะต้องแสดงความสามารถด้านการวาดภาพและระบายสี ในมิติต่าง ๆ
ต้องเตรียม ดินสอ ดินสอสี หรือสีที่ใช้สอบปฏิบัติมาเองส่วนกระดาษวาดเขียนทางโรงเรียนจะเตรียม
ไว้ให้
๕) มี ค วามสามารถด้ า นศิ ล ปะการวาดภาพ ตามเกณฑ์ ป ระเมิ น ของโรงเรี ย น
วชิรธรรมสาธิตกำหนด
๖) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักเรียนศิลปะ ฝึกซ้อมและแข่งขันในนาม
ทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

๔

๒.๔.๔ ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล (ไม่จำกัดประเภท) ( ๒ คน )
๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๓) ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยมี
หลักฐานประกอบ
๔) ผู้สมัครจะต้องมาแสดงความสามารถเล่นเครื่องดนตรีที่โรงเรียนจัดไว้ หรือนำ
เครื่องดนตรีประเภทที่สมัครมาเอง
๕) มีความสามารถด้านดนตรีสากล ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กำหนด
๖) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักดนตรีสากล นักดนตรีลูกทุ่ง และ
นักร้องเพลง ฝึกซ้อมและแข่งขันในนามทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
๒.๔.๕ ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ( ๒ คน )
๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๓) ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยมี
หลักฐานประกอบ
๔) ผู้สมัครจะต้องแสดงความสามารถรำไทย ๑ ชุด เตรียมเพลงที่สอบปฏิบัติมาเอง
(นุ่งผ้าแดง)
๕) มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิ ต
กำหนด
๖) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักเรียนนาฏศิลป์ ฝึกซ้อมและแข่งขันใน
นามทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
๒.๔.๖ ความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต (ไม่จำกัดประเภท) ( ๑ คน )
๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๓) ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยมี
หลักฐานประกอบ
๔) ผู้สมัครจะต้องมาแสดงความสามารถเล่นเครื่องดนตรีที่โรงเรียนจัดไว้ หรือนำ
เครื่องดนตรีประเภทที่สมัครมาเอง
๕) มีความสามารถด้านวงโยธวาทิต ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กำหนด
๖) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักดนตรีวงโยธวาทิต ฝึกซ้อมและแข่งขัน
ในนามทีมโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

๕

๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิมของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
๑) นักเรียนรับใบสมัครจากครูที่ปรึกษา กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน นำมายื่นที่ครูที่
ปรึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนด
๒) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๓) หลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบเปลี่ ย นชื่ อ ชื่ อ สกุ ล ฯลฯ พร้ อ มถ่ า ยเอกสาร จำนวน
๑ ชุ ด และลงชื่ อ รั บ รองสำเนา
๓.๒ นักเรียนทั่วไป
๑) นั ก เรี ยนรับ ใบสมั คร ระหว่า งวันที ่ ๒๑ - ๒๕ มี น าคม ๒๕๖๓ กรอกข้ อมูล ใบสมัคร
ให้ครบถ้วน นำมายื่นสมัครตามวันและเวลาที่กำหนด
๒) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงมาแสดงพร้อมถ่ายเอกสาร
อย่างละ ๑ ชุด และผู้ปกครองลงชื่อรับรองสำเนา)
๓) หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า พร้อมถ่ายเอกสาร
จำนวน ๑ ชุด และลงชื่อรับรองสำเนา
๔) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้วจำนวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๕) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ พร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ชุด และ
ลงชื่อรับรองสำเนา
๖) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใช้เฉพาะการยื่นสมัครสอบ
คัดเลือกห้องเรียนปกติ และการใช้คะแนน O-NET
๖.๑ นักเรียนต้องนำผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปยื่นให้ ณ โรงเรียน
วชิรธรรมสาธิต
๖.๒ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้อนุโลมใช้ใน
ปีการศึกษาที่นักเรียนมีอยู่
๖.๓ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือปีอื่น ๆ
ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์

๖

๔. ปฏิทินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รายการ
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ของโรงเรียน
วชิรธรรมสาธิต
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

จำนว
นรับ
๕๒๑
คน
๘๔
คน
๑๐
คน
๑๕
คน

รับสมัคร

สอบ

ประกาศ
ผล

๑๓ - ๑๗ ม.ค.๖๓

๔ ก.พ.๖๓

๒๐ ก.พ.
๖๓

๒๑ – ๒๕ มี.ค.๖๓
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมโรงเรียน
วชิรธรรมสาธิต

รายงาน
ตัว

มอบตัว

๔ เม.ย.
๖๓

๗ เม.ย.
๖๓

๔ เม.ย.
๖๓

๗ เม.ย.
๖๓

๒๙ มี.ค.๖๓ ๔ เม.ย.๖๓

๒๑ - ๒๒ มี.ค.๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๒๔ มี.ค.๖๓
ณ หอประชุมโรงเรียน
วชิรธรรมสาธิต

๒๖ มี.ค.
๖๓

* หมายเหตุ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ต้องมาสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบของทางโรงเรียน
ในวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๓ เพื่อนำผลการสอบมาใช้ในการจัดแผนตามที่ประกาศรับสมัคร
๕. การคัดเลือกและเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
๕.๑ ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ทดสอบความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน ๕ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ ๗๐
๕.๒) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ ๓๐
๕.๓) นำคะแนนที่ได้จากข้อ ๕.๑) และ ๕.๒) มารวมกันแล้วเรียงลำดับตามประเภทที่นักเรียนสมัคร
สอบเพื่อจัดลำดับในการประกาศผลการสอบคัดเลือก
๕.๔) หากพบการทุจริตในรายวิชาใด ปรับตกในรายวิชานั้น ๆ
๕.๕) ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนการสอบเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาคะแนนตามลำดับรายวิชาที่สอบ
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
๖. การประกาศผลสอบ
กำหนดการประกาศผลสอบในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิ ต
และที่เว็ปไซต์ www.wt.ac.th

๗

๗. รายงานตัว
กำหนดให้นักเรียนที่สอบได้ตามประกาศมารายงานตัวในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุม
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ผู้ที่สอบได้แล้วไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ โรงเรียนจะเรียกรับผู้ที่สอบได้ในบัญชีตามประกาศ
ตามลำดับให้มารายงานตัวจนครบจำนวนตามแผนการรับนักเรียน
๘. มอบตัว
กำหนดการมอบตัวในวันที่ ๗ 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

