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ประกาศโรงเรียนวัชรวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
..........................................................
ด้วยโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร กาหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งประเภทการรับนักเรียน ดังนี้
1. ห้องเรียนพิเศษโครงการสองภาษา (English Program)
2. ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (E-SMAT)
3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
4. ห้องเรียนปกติ
5. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัชรวิทยา
จึงกาหนดรายละเอียด การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้

ห้องเรียนพิเศษ
1. ห้องเรียนพิเศษโครงการสองภาษา(English Program) สอนโดยครูชาวต่างชาติ
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 ดังนี้
2.1
มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ไม่ต่ากว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.50
2.2 เป็นนักเรียนในโครงการ EP, M – EP โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าเป็นนักเรียน
ในโครงการ EP หรือ M – EP
3
. เป็นโสด
4. เป็นผู้ที่มี
ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.
ผู้ปกครองมีความพร้อมและยินดีชาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตามที่โรงเรียนกาหนด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา
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1. ใบสมัครตามแบบทีโ่ รงเรียนวัชรวิทยากาหนด
2. ใบสมัครออนไลน์ที่กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียน www.wr.ac.th
(หากไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัครออนไลน์สามารถดาเนินการได้
ณ สถานที่รับสมัคร)
3. เอกสารแสดงผลการเรียน โดยแนบเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 3.1 – 3.3
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า (ปพ.1) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3.2 เอกสารที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ปพ.1)
3.3 เอกสารรับรองว่ากาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 (ปพ.7)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล(ถ้ามี)
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
5. รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ขนาด 3x4 ซม.)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
2 รูป

1.3 จานวนนักเรียนที่รับ
รับ 2 ห้องเรียน จานวน 60 คน
1.4 กาหนดวัน เวลา การขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล /
วันรายงานตัว / วันมอบตัว
การขอรับใบสมัคร

วันรับสมัคร

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
(เว้นวันหยุดราชการ) ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 1
โรงเรียนวัชรวิทยา และกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์
ได้ที่เว็บไซต์ www.wr.ac.th ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
พร้อมปริ้นท์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว นามาเป็นหลักฐานในวันสมัคร
หากไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัครสามารถดาเนินการได้
ณ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนวัชรวิทยา
วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 4
โรงเรียนวัชรวิทยา นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัคร
ด้วยตนเอง ตามกาหนด วัน เวลา ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
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วันประกาศผล
วันรายงานตัว

วันมอบตัว

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ความพร้อมในการเรียนฯ
หมายเหตุ
(1) ใช้ปากกาและดินสอ 2B ในการทาข้อสอบ
(2) ให้นักเรียนมาเข้าแถวเวลา 08.00 น.
วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา หรือ www.wr.ac.th
วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพูลเขียว
อาคาร 4 นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตัวตาม
กาหนด โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใด
ไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ที่กาหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพูลเขียว
อาคาร 4 นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัวตามวัน เวลา
และรายละเอียดที่กาหนด ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวในวัน เวลา
ที่กาหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนทุกคน
ดูหน้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเพื่อดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กาหนดหรือเงื่อนไขหน้าประกาศ
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้เดิมในระเบียบการรับสมัครเข้าเรียน
ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program : EP
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา
วิชา
เวลา (นาที) คะแนน (150 คะแนน)
08.00 น.
นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธงตามผังที่กาหนด
08.30 – 09.30 น. คณิตศาสตร์
60 นาที
50 คะแนน
09.30 – 09.40 น.
- พัก 10 นาที
09.40 – 11.40 น. วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
120 นาที
100 คะแนน
13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับ ความพร้อมในการเรียน English Program
*** หมายเหตุ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
ภาคเรียนที่ 1 รวม 24,850 บาท
ภาคเรียนที่ 2 รวม 18,000 บาท
- ค่าลงทะเบียน ภาคเรียนละ
17,500 บาท
- ค่ากิจกรรมภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาจีน) ภาคเรียนละ
500 บาท
- ค่าพัฒนาการเรียนการสอน English Program ภาคเรียนที่ 1
5,500 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการและสมาคมผู้ปกครองฯ (แรกเข้า)
1,350 บาท
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2. ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (E-SMAT) สอนโดยครูชาวไทย
2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ไม่ต่ากว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 2.50
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. เป็นโสด
5.
ผู้ปกครองมีความพร้อมและยินดีชาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตามที่โรงเรียนกาหนดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
2.2 หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบทีโ่ รงเรียนวัชรวิทยากาหนด
2. ใบสมัครออนไลน์ที่กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียน www.wr.ac.th
(หากไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัครออนไลน์สามารถดาเนินการได้
ณ สถานที่รับสมัคร)
3. เอกสารแสดงผลการเรียน โดยแนบเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 3.1 – 3.3
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า (ปพ.1) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3.2 เอกสารที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ปพ.1)
3.3 เอกสารรับรองว่ากาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 (ปพ.7)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล(ถ้ามี)
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
5. รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ขนาด 3x4 ซม.)
2.3 จานวนนักเรียนที่รับ
รับ 1 ห้องเรียน จานวน 36 คน

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
2 รูป

- หน้า 5 2.4 กาหนดวัน เวลา การขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล /
วันรายงานตัว / วันมอบตัว
การขอรับใบสมัคร

วันรับสมัคร

วันสอบคัดเลือก

วันประกาศผล
วันรายงานตัว

วันมอบตัว

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
(เว้นวันหยุดราชการ) ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 1
โรงเรียนวัชรวิทยา และกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์
ได้ที่เว็บไซต์ www.wr.ac.th ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
พร้อมปริ้นท์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว นามาเป็นหลักฐานในวันสมัคร
หากไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัครสามารถดาเนินการได้
ณ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนวัชรวิทยา
วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 4
โรงเรียนวัชรวิทยา นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัคร
ด้วยตนเอง ตามกาหนด วัน เวลา ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ความพร้อมในการเรียนฯ
หมายเหตุ
(1) ใช้ปากกาและดินสอ 2B ในการทาข้อสอบ
(2) ให้นักเรียนมาเข้าแถวเวลา 08.00 น.
วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา หรือ www.wr.ac.th
วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพูลเขียว
อาคาร 4 นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตัวตาม
กาหนด โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใด
ไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ที่กาหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพูลเขียว
อาคาร 4 นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัวตามวัน เวลา
และรายละเอียดที่กาหนด ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวในวัน เวลา
ที่กาหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนทุกคน
ดูหน้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเพื่อดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กาหนดหรือเงื่อนไขหน้าประกาศ
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้เดิมในระเบียบการรับสมัครเข้าเรียน

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หน้า 6 ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ E – SMAT
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา
วิชา
เวลา (นาที) คะแนน (150 คะแนน)
08.00 น.
นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธงตามผังที่กาหนด
08.30 – 09.30 น. คณิตศาสตร์
60 นาที
50 คะแนน
09.30 – 09.40 น.
- พัก 10 นาที
09.40 – 11.40 น. วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
120 นาที
100 คะแนน
*** หมายเหตุ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
ภาคเรียนที่ 1 รวม 6,050 บาท
ภาคเรียนที่ 2 รวม 4,700 บาท
- ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ E–SMAT
ภาคเรียนละ 2 ,200 บาท
- ค่ากิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคเรียนละ 2,000 บาท
- ค่ากิจกรรมภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาจีน) ภาคเรียนละ
500 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการและสมาคมผู้ปกครองฯ (แรกเข้า) 1,350 บาท
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกฯ หากประสงค์จะสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถ
พิเศษทางวิชาการ ให้นักเรียนลงชื่อยื่นความประสงค์ขอสอบคัดเลือกฯ ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ
อาคาร 1 ในระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561 เท่านั้น โรงเรียนจะจัดห้องสอบให้โดยใช้เลขประจาตัวเดิม
โดยไม่ต้องสมัครใหม่

3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
3.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ไม่ต่ากว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 2.50
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. เป็นโสด
5.
ผู้ปกครองมีความพร้อมและยินดีชาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตามที่โรงเรียนกาหนดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หน้า 7 3.2 หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบทีโ่ รงเรียนวัชรวิทยากาหนด
2. ใบสมัครออนไลน์ที่กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียน www.wr.ac.th
(หากไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัครออนไลน์สามารถดาเนินการได้
ณ สถานที่รับสมัคร)
3. เอกสารแสดงผลการเรียน โดยแนบเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 3.1 – 3.3
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า (ปพ.1) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3.2 เอกสารที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ปพ.1)
3.3 เอกสารรับรองว่ากาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 (ปพ.7)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล(ถ้ามี)
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
5. รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ขนาด 3x4 ซม.)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
2 รูป

3.3 จานวนนักเรียนที่รับ
รับ 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน
3.4 กาหนดวัน เวลา การขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล /
วันรายงานตัว / วันมอบตัว
การขอรับใบสมัคร

วันรับสมัคร

วันสอบคัดเลือก

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
(เว้นวันหยุดราชการ) ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 1
โรงเรียนวัชรวิทยา และกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์
ได้ที่เว็บไซต์ www.wr.ac.th ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
พร้อมปริ้นท์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว นามาเป็นหลักฐานในวันสมัคร
หากไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัครสามารถดาเนินการได้
ณ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนวัชรวิทยา
วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 4
โรงเรียนวัชรวิทยา นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัคร
ด้วยตนเอง ตามกาหนด วัน เวลา ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ความพร้อมในการเรียนฯ
หมายเหตุ
(1) ใช้ปากกาและดินสอ 2B ในการทาข้อสอบ
(2) ให้นักเรียนมาเข้าแถวเวลา 08.00 น.
งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หน้า 8 วันประกาศผล
วันรายงานตัว

วันมอบตัว

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา หรือ www.wr.ac.th
วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพูลเขียว
อาคาร 4 นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตัวตาม
กาหนด โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใด
ไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ที่กาหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพูลเขียว
อาคาร 4 นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัวตามวัน เวลา
และรายละเอียดที่กาหนด ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวในวัน เวลา
ที่กาหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนทุกคน
ดูหน้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเพื่อดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กาหนดหรือเงื่อนไขหน้าประกาศ
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้เดิมในระเบียบการรับสมัครเข้าเรียน
ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท.
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา
วิชา
เวลา (นาที) คะแนน (150 คะแนน)
08.00 น.
นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธงตามผังที่กาหนด
08.30 – 09.30 น. คณิตศาสตร์
60 นาที
50 คะแนน
09.30 – 09.40 น.
- พัก 10 นาที
09.40 – 11.40 น. วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
120 นาที
100 คะแนน
*** หมายเหตุ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
ภาคเรียนที่ 1 รวม 6,050 บาท
ภาคเรียนที่ 2 รวม 4,700 บาท
- ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ฯ (สสวท.)
ภาคเรียนละ 2 ,200 บาท
- ค่ากิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคเรียนละ 2,000 บาท
- ค่ากิจกรรมภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาจีน) ภาคเรียนละ
500 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการและสมาคมผู้ปกครองฯ (แรกเข้า) 1,350 บาท
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกฯ หากประสงค์จะสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถ
พิเศษทางวิชาการ ให้นักเรียนลงชื่อยื่นความประสงค์ขอสอบคัดเลือกฯ ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ
อาคาร 1 ในระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561 เท่านั้น โรงเรียนจะจัดห้องสอบให้โดยใช้เลขประจาตัวเดิม
โดยไม่ต้องสมัครใหม่

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หน้า 9 -

ห้องเรียนปกติ
4.1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (คณิตศาสตร์)
4.1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ไม่ต่ากว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. เป็นโสด
4.1.2 หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบทีโ่ รงเรียนวัชรวิทยากาหนด
1 ฉบับ
2. ใบสมัครออนไลน์ที่กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียน www.wr.ac.th
1 ฉบับ
(หากไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัครออนไลน์สามารถดาเนินการได้
ณ สถานที่รับสมัคร)
3. เอกสารแสดงผลการเรียน โดยแนบเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 3.1 – 3.3 1 ฉบับ
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า (ปพ.1) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3.2 เอกสารที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ปพ.1)
3.3 เอกสารรับรองว่ากาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 (ปพ.7)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล(ถ้ามี) 1 ฉบับ
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
5. ผลคะแนนของผู้สมัครจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
1 ฉบับ
(O – NET) ในแบบ ปพ.1 หรือ ใบแสดงผลคะแนน O – NET ที่รับรองผลคะแนน
จากโรงเรียน (ถ้ามี)
6. รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2 รูป
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ขนาด 3x4 ซม.)
4.1.3 จานวนนักเรียนที่รับ
รับ 1 ห้องเรียน จานวน 40 คน

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หน้า 10 4.1.4 กาหนดวัน เวลา การขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล /
วันรายงานตัว / วันมอบตัว
การขอรับใบสมัคร

วันรับสมัคร

วันสอบคัดเลือก

วันประกาศผลและ
รายงานตัว
วันมอบตัว

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
(เว้นวันหยุดราชการ) ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 1
โรงเรียนวัชรวิทยา และกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์
ได้ที่เว็บไซต์ www.wr.ac.th ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มีนาคม 2561
พร้อมปริ้นท์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว นามาเป็นหลักฐานในวันสมัคร
หากไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัครสามารถดาเนินการได้
ณ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนวัชรวิทยา
วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 4
โรงเรียนวัชรวิทยา นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัคร
ด้วยตนเอง ตามกาหนด วัน เวลา ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ความพร้อมในการเรียนฯ
หมายเหตุ
(1) ใช้ปากกาและดินสอ 2B ในการทาข้อสอบ
(2) ให้นักเรียนมาเข้าแถวเวลา 08.00 น.
(หากผลการสอบ O-NET ไม่สามารถประกาศผลได้ ภายใน
วันที่ 27 มีนาคม 2561 โรงเรียนจะดาเนินการคานวณคะแนนรวม
เฉพาะ 5 วิชาหลัก คือวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ เท่านั้น)
วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพูลเขียว อาคาร 4
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตัวตามกาหนด
โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใด
ไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ที่กาหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพูลเขียว
อาคาร 4 นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัวตามวัน เวลา
และรายละเอียดที่กาหนด ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวในวัน เวลา
ที่กาหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนทุกคน
ดูหน้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเพื่อดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กาหนดหรือเงื่อนไขหน้าประกาศ
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้เดิมในระเบียบการรับสมัครเข้าเรียน

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หน้า 11 ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ)
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา
วิชา
เวลา (นาที) คะแนน (150 คะแนน)
08.00 น.
นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธงตามผังที่กาหนด
08.30 – 09.30 น. คณิตศาสตร์
60 นาที
50 คะแนน
09.30 – 09.40 น.
- พัก 10 นาที
09.40 – 11.40 น. วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
120 นาที
100 คะแนน
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกฯ หากประสงค์จะสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่
บริการหรือนักเรียนทั่วไป ให้นักเรียนลงชื่อยื่นความประสงค์ขอสอบคัดเลือกฯ ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ
อาคาร 1 ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2561 เท่านั้น โรงเรียนจะจัดห้องสอบให้โดยใช้เลขประจาตัวเดิม
โดยไม่ต้องสมัครใหม่
*** หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1 รวม 4,050 บาท
ภาคเรียนที่ 2 รวม 2,700 บาท
- ค่ากิจกรรมระดมทรัพยากรฯ
ภาคเรียนละ 2 ,200 บาท
- ค่ากิจกรรมภาษาต่างประเทศที่สอง(ภาษาจีน) ภาคเรียนละ
500 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการและสมาคมผู้ปกครองฯ (แรกเข้า) 1,350 บาท

4.2 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
4.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
2. ไม่จากัดอายุ
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. เป็นโสด
5. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตอาเภอเมืองกาแพงเพชร
4.2.2 หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบทีโ่ รงเรียนวัชรวิทยากาหนด
2. ใบสมัครออนไลน์ที่กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียน www.wr.ac.th
(หากไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัครออนไลน์สามารถดาเนินการได้
ณ สถานที่รับสมัคร)
3. เอกสารแสดงผลการเรียน โดยแนบเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 3.1 – 3.3
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า (ปพ.1) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร (รับรองสาเนาถูกต้อง)

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

- หน้า 12 3.2 เอกสารที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ปพ.1)
3.3 เอกสารรับรองว่ากาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 (ปพ.7)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล(ถ้ามี)
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
5. ผลคะแนนของผู้สมัครจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O – NET) ในแบบ ปพ.1 หรือ ใบแสดงผลคะแนน O – NET ที่รับรองผลคะแนน
จากโรงเรียน
6. รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ขนาด 3x4 ซม.)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
2 รูป

4.2.3 จานวนนักเรียนที่รับ
รับ 2 ห้องเรียน จานวน 80 คน
4.2
.4 กาหนดวัน เวลา การขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล /
วันรายงานตัว / วันมอบตัว
การขอรับใบสมัคร

วันรับสมัคร

วันสอบคัดเลือก

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
(เว้นวันหยุดราชการ) ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 1
โรงเรียนวัชรวิทยา และกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์
ได้ที่เว็บไซต์ www.wr.ac.th ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มีนาคม 2561
พร้อมปริ้นท์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว นามาเป็นหลักฐานในวันสมัคร
หากไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัครสามารถดาเนินการได้
ณ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนวัชรวิทยา
วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 4
โรงเรียนวัชรวิทยา นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัคร
ด้วยตนเอง ตามกาหนด วัน เวลา ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ความพร้อมในการเรียนฯ
หมายเหตุ
(1) ใช้ปากกาและดินสอ 2B ในการทาข้อสอบ
(2) ให้นักเรียนมาเข้าแถวเวลา 08.00 น.
(หากผลการสอบ O-NET ไม่สามารถประกาศผลได้ ภายใน
วันที่ 27 มีนาคม 2561 โรงเรียนจะดาเนินการคานวณคะแนนรวม
เฉพาะ 5 วิชาหลัก คือวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ เท่านั้น)

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หน้า 13 วันประกาศผลและ
รายงานตัว
วันมอบตัว

วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมพูลเขียว อาคาร 4
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตัวตามกาหนด
โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใด
ไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ที่กาหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพูลเขียว
อาคาร 4 นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัวตามวัน เวลา
และรายละเอียดที่กาหนด ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวในวัน เวลา
ที่กาหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนทุกคน
ดูหน้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเพื่อดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กาหนดหรือเงื่อนไขหน้าประกาศ
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้เดิมในระเบียบการรับสมัครเข้าเรียน
ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ในเขตพื้นที่บริการ)
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา
วิชา
เวลา (นาที) คะแนน (200 คะแนน)
08.00 น.
นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธงตามผังที่กาหนด
08.30 – 09.30 น. คณิตศาสตร์
60 นาที
50 คะแนน
09.30 – 09.40 น.
- พัก 10 นาที
09.40 – 11.00 น. วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
80 นาที
100 คะแนน
11.00 – 12.00 น. ภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
60 นาที
50 คะแนน
*** หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1 รวม 4,050 บาท
ภาคเรียนที่ 2 รวม 2,700 บาท
- ค่ากิจกรรมระดมทรัพยากรฯ
ภาคเรียนละ 2
,200 บาท
- ค่ากิจกรรมภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาจีน) ภาคเรียนละ
500 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการและสมาคมผู้ปกครองฯ (แรกเข้า) 1,350 บาท

4.3 ประเภทนักเรียนทั่วไป
4.3.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
2. ไม่จากัดอายุ
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. เป็นโสด
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1. ใบสมัครตามแบบทีโ่ รงเรียนวัชรวิทยากาหนด
2. ใบสมัครออนไลน์ที่กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียน www.wr.ac.th
(หากไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัครออนไลน์สามารถดาเนินการได้
ณ สถานที่รับสมัคร)
3. เอกสารแสดงผลการเรียน โดยเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 3.1 – 3.3
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า (ปพ.1) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3.2 เอกสารที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ปพ.1)
3.3 เอกสารรับรองว่ากาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 (ปพ.7)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล(ถ้ามี)
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
5. ผลคะแนนของผู้สมัครจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O – NET) ในแบบ ปพ.1 หรือ ใบแสดงผลคะแนน O – NET
6. รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ขนาด 3x4 ซม.)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
2 รูป

4.3.3 จานวนนักเรียนที่รับ
รับ 2 ห้องเรียน จานวน 80 คน
4.3
.4 กาหนดวัน เวลา การขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล /
วันรายงานตัว / วันมอบตัว
การขอรับใบสมัคร

วันรับสมัคร

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
(เว้นวันหยุดราชการ) ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 1
โรงเรียนวัชรวิทยา และกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์
ได้ที่เว็บไซต์ www.wr.ac.th ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มีนาคม 2561
พร้อมปริ้นท์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว นามาเป็นหลักฐานในวันสมัคร
หากไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัครสามารถดาเนินการได้
ณ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนวัชรวิทยา
วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 4
โรงเรียนวัชรวิทยา นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัคร
ด้วยตนเอง ตามกาหนด วัน เวลา ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
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วันประกาศผลและ
รายงานตัว
วันมอบตัว

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ความพร้อมในการเรียนฯ
หมายเหตุ
(1) ใช้ปากกาและดินสอ 2B ในการทาข้อสอบ
(2) ให้นักเรียนมาเข้าแถวเวลา 08.00 น.
(หากผลการสอบ O-NET ไม่สามารถประกาศผลได้ ภายใน
วันที่ 27 มีนาคม 2561 โรงเรียนจะดาเนินการคานวณคะแนนรวม
เฉพาะ 5 วิชาหลัก คือวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ เท่านั้น)
วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมพูลเขียว อาคาร 4
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตัวตามกาหนด
โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใด
ไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ที่กาหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพูลเขียว
อาคาร 4 นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัวตามวัน เวลา
และรายละเอียดที่กาหนด ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวในวัน เวลา
ที่กาหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนทุกคน
ดูหน้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเพื่อดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กาหนดหรือเงื่อนไขหน้าประกาศ
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้เดิมในระเบียบการรับสมัครเข้าเรียน
ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ทั่วไป)
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา
วิชา
เวลา (นาที) คะแนน (200 คะแนน)
08.00 น.
นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธงตามผังที่กาหนด
08.30 – 09.30 น. คณิตศาสตร์
60 นาที
50 คะแนน
09.30 – 09.40 น.
- พัก 10 นาที
09.40 – 11.00 น. วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
80 นาที
100 คะแนน
11.00 – 12.00 น. ภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
60 นาที
50 คะแนน
*** หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1 รวม 4,050 บาท
ภาคเรียนที่ 2 รวม 2,700 บาท
- ค่ากิจกรรมระดมทรัพยากรฯ
ภาคเรียนละ 2 ,200 บาท
- ค่ากิจกรรมภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาจีน) ภาคเรียนละ
500 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการและสมาคมผู้ปกครองฯ (
แรกเข้า) 1,350 บาท
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5. ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
1. นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย (หากมีนักเรียนที่มีคะแนนสอบเท่ากัน
จานวนมาก) จะพิจารณาจากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (เรียงตามลาดับ)
2. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
3. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา
โทร. 0 – 5571 – 1901 ต่อ 13
- รองฯ
วิเชียร ยอดนิล รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร. 089 – 702 – 9438
- ครูจิราพร
ชัยแสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร. 088 – 286 – 1763
- ครูภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต หัวหน้างานรับนักเรียน โทร. 089
– 562 – 7206
ในกรณีที่มีปัญหา หรือข้อสงสัยในการรับนักเรียน ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการการรับนักเรียน
โรงเรียนวัชรวิทยา ตามประกาศโรงเรียนวัชรวิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา
ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นผู้วินิจฉัย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการรับนักเรียน
อย่างที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

(นางสิริวรรณ ตันติสันติสม)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัชรวิทยา
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