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ประกาศโรงเรียนวัชรวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562
..........................................................
ดวยโรงเรีรียนวัชรวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร กําหนดรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ปการศึกษา 2562 โดยแบงประเภทการรับนักเรียน ดังนี้
1. หองเรียนพิเศษโครงการสองภาษา (English Program)
2. หองเรียนพิเศษโครงการพั
โครงการพัฒนา
นาอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี (E-SMAT)
3. หองเรีรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามแนวทาง สสวท.
สสวท และ สอวน.
4. หองเรียนปกติ
5. นักเรียนที่มเีเงืงื่อนไขพิเศษ
ดังนั้น เพื่อใหการรับนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562 เปนไปดวย
ความเรียบรอยตามประกาศของสํานักงา
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 โรงเรียนวัชรวิทยา
จึงกําหนดรายละเอียด การรับนักเรียนเ
นเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562
25 ดังนี้

หองเรียนพิเศษ
1. หองเรียนพิเศษโครงการสอ
โครงการสองภาษา(English Program) สอนโดยครูชาวตางชาติ
1.1 คุณสมบัติของผูสมัคร
1. จบการศึ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยใน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตามขอ 22.1 หรือ 2.2 ดังนี้
2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยใน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ไมต่ํากวา 3.00 และผลการเรี
เรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.50 หรือ
2.2 เปนนักเรียนในโครงการ EP, M – EP โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนวาเปนนักเรียน
ในโครงการ EP หรือ M – EP
3. เปนโสด
4. เปนผูที่มคีความประพฤติ
วามประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
5. ผูปกครองมีความพรอมมและยินดีชําระคาใชจายในการจั
การจัดการศึกษา คาใชจายอื่น ๆ ตามที่โรงเรียน
กําหนดตลอดระยะเวลาที
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 2 1.2 หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบทีที่โรงเรียนวัชรวิทยากําหนด
2. ใบสมัครออนไลนที่กรอกขอมูลบนเว็บไซตของโรงเรียน www.wr.ac.th
(หากไม
หากไมสามารถกรอกขอมูลหรือพิมพใบสมัครออนไลนสามารถดําเนินการได
ณ สถานที่รับสมัครร)
3. เอกสารแสดงผลการเรียน โดยแนบเอกสารอย
เอกสารอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 3.1 – 3.3
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หรือเทียบเทา (ปพ.1) พรอมฉบับถายเอกสาร (รัรับรองสําเนาถูกตอง)ง
3.2 เอกสารที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ปพ.1)
3.3 เอกสารรับรองวากําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
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ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 (ปพ.7)
4. สําเนาทะเบียนบาน ฉบับถายเอกสาร พรอมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล(ถามี)
(รัรับรองสําเนาถูกตองง)
5. รูปถาย หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําและถายไมเกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ((ขนาด 3x4 ซม.)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
2 รูป

1.3 จํานวนนักเรียนที่รับ
รับ 2 หองเรียน จํานวน 60 คน
1.4 กําหนดวัวัน เวลา การขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล /
วันรายงานตัว / วันมอบตัว
การขอรับใบสมัคร

วันรับสมัคร

ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2562 เปนตนไป
(เวนวันหยุดราชการ) ที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ อาคาร 1
โรงเรียนวัชรวิทยา และกรอกขอมูลในใบสมัครออนไลน
ไดที่เว็บไซต www.wr.ac.th ตั้งแตวันที่ 11 – 26
2 กุมภาพันธ 2562
พรอมปริ้นทใบสมัครที่กรอกขอมูลแลว นํามาเปนหลักฐานในวันสมัคร
หากไมสามารถกรอกขอมูลหรือพิมพใบสมัครสามารถดําเนินการได
ณ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนวัชรวิทยา
วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 08.30
30 – 16.30 น.
(ไมเวนวันหยุดราชการ) ณ หองมัลติมีเดีย อาคาร 4
โรงเรียนวัชรวิทยา นักเรียนแตงกายชุดนักเรียนมาสมัคร
ดวยตนเอง ตามกําหนด วัน เวลา ตามที่ระบุไวในประกาศ

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 3 วันสอบคัดเลือก

วันประกาศผลและ
และ
รายงานตัว
วันมอบตัว

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เปนตนไป
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษและสอบสั
สอบสัมภาษณความพรอมในการเรียนฯ
น
หมายเหตุ
(1) ใชปากกาและดินสอ 2B ในการทําขอสอบ
(2) ใหนักเรียนมาเขาแถวเวลา 07.40 น.
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุ
หอ มโรงเรียน
นักเรียนที่สอบคัดเลือกไดจะตองมารายงานตัวตามกําหนด
โดยแตงกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถานักเรียนคนใดไม
นคนใด มา
รายงานตัวในวัน เวลา ที่กําหนดถือวานักเรียนสละสิ
น
ทธิ์
วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุ
ประชุมโรงเรียน
นักเรียนที่รายงานตัวแลวจะตองมามอบตัวตามวัน เวลาและ
รายละเอียดที่กําหนด ถานักเรียนไมมามอบตัตัวในวัน เวลา ที่กําหนด
ถือวานักเรียนสละสิทธิ์

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหผูมีสิทธิ์เขาเรียนทุกคน
ดูหนาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาเรียนเพื่อดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนดหรือเงื่อนไขหนาประกาศ
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวเดิมในระเบียบการรับสมัครเขาเรียน
ตารางสอบคัดเลืออกเข
กเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเภทหองเรียนพิเศษ English Program : EP
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร ปการศึกษา 2562
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วันเสารททีี่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนวัชรวิทยา
เวลา
วิชา
เวลา (นาที
นาที) คะแนน (150 คะแนน)
07.40 – 08.00 น. นักเรียนเขาแถวพรอมกันบริเวณหนาเสาธงตามผังที่กําหนด
08.30 – 10.00 น. คณิตศาสตร
90 นาที
50 คะแนน
10.00 – 10.10 น.
- พัก 10 นาที
10.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร และ ภาษาอังกฤษ
120 นาที
100 คะแนน
12.10 – 13.00 น. -พัพักรับประทานอาหารกลางวัน50 นาที
13.00 น. เปนตนไป สอบสัสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองเกี่ยวกับความพรอมในการเรียน English Program
*** หมายเหตุ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายยตลอดระยะเวลาที
ตลอดระยะเวลาที่ศกึ ษาอยู
ภาคเรียนที่ 1 รวม 24,850 บาท
- เงินบํารุงการศึกษา
จํานวน 18,000 บาท
- คาขอรับบริการ
ารพัฒนาการเรียนการสอน English Program จํานวน
5,500 บาท
- คาใชจายในการขอรับบริการและสมาคมผูปกครองฯ
จํานวน 1,350 บาท
ภาคเรียนที่ 2 รวม 18,000 บาท
- เงินบํารุงการศึกษา
จํานวน 18,000 บาท

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 4 -

2. หองเรียนพิเศษโครงการพั
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี (E-SMAT
SMAT) สอนโดยครูชาวไทย
2.1 คุณสมบัติของผูสมัคร
1. จบการศึ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาหรือ
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยใน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ไมต่ํากวา 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรแตละวิชาไมต่ํากวา 2.50
3. เปนผูทมี่มีีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4. เปนโสด
5. ผูปกครองมีความพรอมมและยินดีชําระคาใชจายในการจัดการศึกษา คาใชจายอื่น ๆ ตามที่โรงเรียน
กําหนดตลอดระยะเวลาที
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู
2.2 หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบทีที่โรงเรียนวัชรวิทยากําหนด
2. ใบสมัครออนไลนที่กรอกขอมูลบนเว็บไซตของโรงเรียน www.wr.ac.th
(หากไม
หากไมสามารถกรอกขอมูลหรือพิมพใบสมัครออนไลนสามารถดําเนินการได
ณ สถานที่รับสมัครร)
3. เอกสารแสดงผลการเรียน โดยแนบเอกสารอย
เอกสารอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 3.1 – 3.3
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หรือเทียบเทา (ปพ.1) พรอมฉบับถายเอกสาร (รัรับรองสําเนาถูกตอง)ง
3.2 เอกสารที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ปพ.1)
3.3 เอกสารรับรองวากําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
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ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 (ปพ.7)
4. สําเนาทะเบียนบาน ฉบับถายเอกสาร พรอมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล(ถามี)
(รัรับรองสําเนาถูกตองง)
5. รูปถาย หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําและถายไมเกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ((ขนาด 3x4 ซม.)
2.3 จํานวนนักเรียนที่รับ
รับ 1 หองเรียน จํานวน 36 คน

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
2 รูป

- หนา 5 2.4 กําหนดวัวัน เวลา การขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล /
วันรายงานตัว / วันมอบตัว
การขอรับใบสมัคร

วันรับสมัคร

วันสอบคัดเลือก

วันประกาศผลและ
และ
รายงานตัว
วันมอบตัว

ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2562 เปนตนไป
(เวนวันหยุดราชการ) ที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ อาคาร 1
โรงเรียนวัชรวิทยา และกรอกขอมูลในใบสมัครออนไลน
ไดที่เว็บไซต www.wr.ac.th ตั้งแตวันที่ 11 – 26 กุมภาพันธ 2562
พรอมปริ้นทใบสมัครที่กรอกขอมูลแลว นํามาเปนหลักฐานในวันสมัคร
หากไมสามารถกรอกขอมูลหรือพิมพใบสมัครสามารถดําเนินการได
ณ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนวัชรวิทยา
วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไมเวนวันหยุดราชการ) ณ หองมัลติมีเดีย อาคาร 4
โรงเรียนวัชรวิทยา นักเรียนแตงกายชุดนักเรียนมาสมัคร
ดวยตนเอง ตามกําหนด วัน เวลา ตามที่ระบุไวในประกาศ
วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เปนตนไป
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษและสอบสั
สอบสัมภาษณความพรอมในการเรียนฯ
น
หมายเหตุ
(1) ใชปากกาและดินสอ 2B ในการทําขอสอบ
(2) ใหนักเรียนมาเขาแถวเวลา 07.40 น.
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุ
หอ มโรงเรียน
นักเรียนที่สอบคัดเลือกไดจะตองมารายงานตัวตามกําหนด
โดยแตงกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถานักเรียนคนใดไม
นคนใด มา
รายงานตัวในวัน เวลา ที่กําหนดถือวานักเรียนสละสิ
น
ทธิ์
วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุ
ประชุมโรงเรียน
นักเรียนที่รายงานตัวแลวจะตองมามอบตัวตามวัน เวลา และ
รายละเอียดที่กําหนด ถานักเรียนไมมามอบตัตัวในวัน เวลา
ที่กําหนด ถือวานักเรียนสละสิทธิ์

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหผูมีสิทธิ์เขาเรียนทุกคน
ดูหนาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาเรียนเพื่อดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนดหรือเงื่อนไขหนาประกาศ
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวเดิมในระเบียบการรับสมัครเขาเรียน

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 6 ตารางสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเภทหองเรียนพิเศษ E – SMAT
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร ปการศึกษา 2562
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วันเสารททีี่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนวัชรวิทยา
เวลา
วิชา
เวลา (นาที
นาที) คะแนน (150 คะแนน)
07.40 – 08.00 น. นักเรียนเขาแถวพรอมกันบริเวณหนาเสาธงตามผังที่กําหนด
08.30 – 10.00 น. คณิตศาสตร
90 นาที
50 คะแนน
10.00 – 10.10 น.
- พัก 10 นาที
10.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร และ ภาษาอังกฤษ
120 นาที
100 คะแนน
*** หมายเหตุ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายยตลอดระยะเวลาที
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู
ภาคเรียนที่ 1 รวม 6,050 บาท
- เงินบํารุงการศึกษา
จํานวน 2,700 บาท
- คากิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (E-SMAT)
จํานวน 2,000 บาท
- คาใชจายในการขอรับบริการและสมาคมผูปกครองฯ จํานวน 1,350 บาท
ภาคเรียนที่ 2 รวม 4,700 บาท
- เงินบํารุงการศึกษา
จํานวน 2,700 บาท
- คากิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (E-SMAT)
จํานวน 2,000 บาท
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไมผานการคัดเลือกฯ หากประสงคจะสอบคัดเลือกหองเรียนปกติ ประเภทความสามารถ
พิเศษทางวิชาการ ใหนักเรียนลงชื่อยื่นความประสงคขอสอบคัดเลือกฯ ที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ
อาคาร 1 ในระหวางวันที่ 13 – 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. เทานั้น(ยกเวนวันเสาร-อาทิตย)
โรงเรียนจะจัดหองสอบใหโดยใชเลขประจําตัวเดิมโดย
โดยไมตองสมัครใหม

3. หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามแนวทาง สสวท.
สสวท และ สอวน.
3.1 คุณสมบัติของผูสมัคร
1. จบการศึ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาหรือ
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยใน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ไมต่ํากวา 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรแตละวิชาไมต่ํากวา 2.50
3. เปนผูทมี่มีีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4. เปนโสด
5. ผูปกครองมีความพรอมมและยินดีชําระคาใชจายในการจัดการศึกษา คาใชจายอื่น ๆ ตามที่โรงเรียน
กําหนดตลอดระยะเวลาที
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 7 3.2 หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบทีที่โรงเรียนวัชรวิทยากําหนด
2. ใบสมัครออนไลนที่กรอกขอมูลบนเว็บไซตของโรงเรียน www.wr.ac.th
(หากไม
หากไมสามารถกรอกขอมูลหรือพิมพใบสมัครออนไลนสามารถดําเนินการได
ณ สถานที่รับสมัครร)
3. เอกสารแสดงผลการเรียน โดยแนบเอกสารอย
เอกสารอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 3.1 – 3.3
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หรือเทียบเทา (ปพ.1) พรอมฉบับถายเอกสาร (รัรับรองสําเนาถูกตอง)ง
3.2 เอกสารที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ปพ.1)
3.3 เอกสารรับรองวากําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
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ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 (ปพ.7)
4. สําเนาทะเบียนบาน ฉบับถายเอกสาร พรอมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล(ถามี)
(รัรับรองสําเนาถูกตองง)
5. รูปถาย หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําและถายไมเกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ((ขนาด 3x4 ซม.)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
2 รูป

3.3 จํานวนนักเรียนที่รับ
รับ 1 หองเรียน จํานวน 36 คน
3.4 กําหนดวัวัน เวลา การขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล /
วันรายงานตัว / วันมอบตัว
การขอรับใบสมัคร

วันรับสมัคร

วันสอบคัดเลือก

ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2562 เปนตนไป
(เวนวันหยุดราชการ) ที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ อาคาร 1
โรงเรียนวัชรวิทยา และกรอกขอมูลในใบสมัครออนไลน
ไดที่เว็บไซต www.wr.ac.th ตั้งแตวันที่ 11 – 26 กุมภาพันธ 2562
พรอมปริ้นทใบสมัครที่กรอกขอมูลแลว นํามาเปนหลักฐานในวันสมัคร
หากไมสามารถกรอกขอมูลหรือพิมพใบสมัครสามารถดําเนินการได
ณ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนวัชรวิทยา
วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไมเวนวันหยุดราชการ) ณ หองมัลติมีเดีย อาคาร 4
โรงเรียนวัชรวิทยา นักเรียนแตงกายชุดนักเรียนมาสมัคร
ดวยตนเอง ตามกําหนด วัน เวลา ตามที่ระบุไวในประกาศ
วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เปนตนไป
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษและสอบสั
สอบสัมภาษณความพรอมในการเรียนฯ
น
หมายเหตุ
(1) ใชปากกาและดินสอ 2B ในการทําขอสอบ
(2) ใหนักเรียนมาเขาแถวเวลา 07.40 น.
งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 8 วันประกาศผลและ
และ
รายงานตัว
วันมอบตัว

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุ
หอ มโรงเรียน
นักเรียนที่สอบคัดเลือกไดจะตองมารายงานตัวตามกําหนด
โดยแตงกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ถานักเรียนคนใดไม
นคนใด มา
รายงานตัวในวัน เวลา ที่กําหนดถือวานักเรียนสละสิ
น
ทธิ์
วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุ
ประชุมโรงเรียน
นักเรียนที่รายงานตัวแลวจะตองมามอบตัวตามวัน เวลาและ
รายละเอียดที่กําหนด ถานักเรียนไมมามอบตัตัวในวัน เวลาที่กําหนด
ถือวานักเรียนสละสิทธิ์

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหผูมีสิทธิ์เขาเรียนทุกคน
ดูหนาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาเรียนเพื่อดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนดหรือเงื่อนไขหนาประกาศ
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวเดิมในระเบียบการรับสมัครเขาเรียน
ตารางสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเภทหองเรียนพิเศษ สสวท.
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร ปการศึกษา 2562
256
วันเสารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนวัชรวิทยา
เวลา
วิชา
เวลา (นาที
นาที) คะแนน (150 คะแนน)
07.40 – 08.00 น. นักเรียนเขาแถวพรอมกันบริเวณหนาเสาธงตามผังที่กําหนด
08.30 – 10.00 น. คณิตศาสตร
90 นาที
50 คะแนน
10.00 – 10.10 น.
- พัก 10 นาที
10.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ
120 นาที
100 คะแนน
*** หมายเหตุ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายยตลอดระยะเวลาที
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู
ภาคเรียนที่ 1 รวม 6,050 บาท
- เงินบํารุงการศึกษา
จํานวน 2,700 บาท
- คากิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
จํานวน 2,000 บาท
- คาใชจายในการขอรับบริการและสมาคมผูปกครองฯ จํานวน 1,350 บาท
ภาคเรียนที่ 2 รวม 4,700 บาท
- เงินบํารุงการศึกษา
จํานวน 2,700 บาท
- คากิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
จํานวน 2,000 บาท
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไมผานการคัดเลือกฯ หากประสงคจะสอบคัดเลือกหองเรียนปกติ ประเภทความสามารถ
พิเศษทางวิชาการ ใหนักเรียนลงชื่อยื่นความประสงคขอสอบคัดเลือกฯ ที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ
อาคาร 1 ในระหวางวันที่ 13 – 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. เทานั้น(ยกเวนวันเสาร-อาทิตย)
โรงเรียนจะจัดหองสอบใหโดยใชเลขประจําตัวเดิมโดย
โดยไมตองสมัครใหม
งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 9 -

หองเรียนปกติ
4.1 ประเภทนันักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ศษดดานกีฬา ดนตรี ขับรอง ศิลปะและนาฏศิลป
4.1.1 คุณสมบัติของผูสมัคร
1. จบการศึ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาหรือ
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
2. ไมจํากัดอายุ
3. เปนผูทมี่ ีความประพฤติ
ประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4. เปนโสด
4.1.2 หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบทีที่โรงเรียนวัชรวิทยากําหนด
1 ฉบับ
2. ใบสมัครออนไลนที่กรอกขอมูลบนเว็บไซตของโรงเรียน www.wr.ac.th
1 ฉบับ
(หากไม
หากไมสามารถกรอกขอมูลหรือพิมพใบสมัครออนไลนสามารถดําเนินการได
ณ สถานที่รับสมัครร)
3. เอกสารแสดงผลการเรียน โดยแนบเอกสารอย
เอกสารอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 3.1 – 3.3 1 ฉบับ
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หรือเทียบเทา (ปพ.1) พรอมฉบับถายเอกสาร (รัรับรองสําเนาถูกตอง)ง
3.2 เอกสารที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ปพ.1)
3.3 เอกสารรับรองวากําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
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ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 (ปพ.7)
4. สําเนาทะเบียนบาน ฉบับถายเอกสาร พรอมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล(ถามี) 1 ฉบับ
(รัรับรองสําเนาถูกตองง)
5. ผลคะแนนของผูสมัครจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
1 ฉบับ
(O – NET) ในแบบ ปพ
ปพ.1 หรือ ใบแสดงผลคะแนน O – NET ที่รับรองผลคะแนน
จากโรงเรียน (ถถามี)
6. รูปถาย หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําและถายไมเกิน 6 เดือน
2 รูป
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ((ขนาด 3x4 ซม.)
7. แฟมสะสมผลงาน
1 แฟม
4.1.3 จํานวนนักเรียนที่รับ
รับจํานวน 16 คน

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 10 4.1.4 กําหนดวัน เวลาา การขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล /
วันรายงานตัว / วันมอบตัว
การขอรับใบสมัคร

วันรับสมัคร

วันสอบคัดเลือก

วันประกาศผลและ
และ
รายงานตัว
วันมอบตัว

ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2562 เปนตนไป
(เวนวันหยุดราชการ) ที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ อาคาร 1
โรงเรียนวัชรวิทยา และกรอกขอมูลในใบสมัครออนไลน
ไดที่เว็บไซต www.wr.ac.th ตั้งแตวันที่ 11 – 23
2 มีนาคม 2562
พรอมปริ้นทใบสมัครที่กรอกขอมูลแลว นํามาเปนหลักฐานในวันสมัคร
หากไมสามารถกรอกขอมูลหรือพิมพใบสมัครสามารถดําเนินการได
ณ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนวัชรวิทยา
วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30
16 น.
(ไมเวนวันหยุดราชการ) ณ หองมัลติมีเดีย อาคาร 4
โรงเรียนวัชรวิทยา นักเรียนแตงกายชุดนักเรียนมาสมัคร
ดวยตนเอง ตามกําหนด วัน เวลา ตามที่ระบุไวในประกาศ
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เปนตนไป
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ และสอบภาคปฏิ
ภาคปฏิบัติตามความสามารถของนักเรียน
หมายเหตุ
(1) ใชปากกาและดินสอ 2B ในการทําขอสอบ
(2) ใหนักเรียนมาเขาแถวเวลา 07.40 น.
(หากผลการสอบ O-NET ไมสามารถประกาศผลได ภายใน
วันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงเรียนจะดําเนินการคํานวณคะแนนรวม
เฉพาะวิชา วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและการสอบ
กฤษ
ปฏิบัติตามความสามารถพิเศษฯของนักเรียน เทานั้น)
วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน นักเรียนที่สอบ
คัดเลือกไดจะตองมารายงานตัวตามกําหนด โดยแตงกายชุดนักเรียน
(โรงเรียนเดิม) ถานักเรียนคนใดไม
ไมมารายงานตัวในวัน เวลา
ที่กําหนดถือวานักเรียนสละสิทธิ์
วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุ
ประชุมโรงเรียน
นักเรียนที่รายงานตัวแลวจะตองมามอบตัวตามวัน เวลาและ
รายละเอียดที่กําหนด ถานักเรียนไมมามอบตัตัวในวัน เวลา
ที่กําหนด ถือวานักเรียนสละสิทธิ์

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหผูมีสิทธิ์เขาเรียนทุกคน
ดูหนาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาเรียนเพื่อดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนดหรือเงื่อนไขหนาประกาศ
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวเดิมในระเบียบการรับสมัครเขาเรียน

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 11 4.1.5 ประเภทความสามารถพิเศษที่รับสมัคร ประกอบดวย
ดานกีฬา
รับนักเรียนที่มีความสามารถดานกีฬา ซึ่งมีคุณสมบัติเปนตัวแทน
(จํานวน 4 คน)
ทีมชาติไทย , เยาวชนทีมชาติและมีผลการแขงขันชนะอันดับ 1 – 3
ในการแขงขันกีฬาแหงชาติ , กีฬาเยาวชนแหงชาติ,กีฬานักเรียนนักศึกษา
แหงชาติ ตั้งแตระดับภาคขึ้นไปโดยมีเอกสารหลักฐานรับรอง (วุฒิบัตร ,
ภาพถาย) หรือผานการทดสอบโดยขอสอบของโรงเรียนวั
น ชรวิทยา
ดานดนตรี
รับนักเรียนที่มีความสามารถดานดนตรีไทยหรือดนตรีสากลหรือดุริยางค
(จํานวน 4 คน)
โดยนักเรียนเคยเขารวมประกวดแขงขันไดรับรางวัลที่ 1 – 3 ตั้งแตระดับ
จังหวัดขึ้นไป โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองหรือผานการทดสอบ
โดยขอสอบของโรงเรียนวัชรวิทยา
ดานขับรอง
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการรองเพลงไทยสากล ไทยลูกทุง
(จํานวน 2 คน)
และไทยเดิม โดยนักเรียนเคยเขารวมประกวดแขงขันไดรับรางวัลที่ 1 – 3
ตั้งแตระดับจังหวัดขึ้นไป มีเอกสารหลักฐานรับรองหรือผานการทดสอบ
โดยขอสอบของโรงเรียนวัชรวิทยา
ดานศิลปะ
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานจิตรกรรรมโดยนั
โดยนักเรียนเคยเขารวม
(จํานวน 2 คน)
ประกวดแขงขันไดรับรางวัลที่ 1 – 3 ตั้งแตระดับจังหวัดขึ้นไป มีเอกสาร
หลักฐานรับรองหรือผานการทดสอบโดยขอสอบของโรงเรียนวัชรวิทยา
ดานนาฏศิลป
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานนาฏศิลปไทยโดยนั
ทย กเรียนเคย
(จํานวน 4 คน)
เขารวมประกวดแขงขันไดรับรางวัลที่ 1 – 3 ตั้งแตระดับจังหวัดขึ้นไป
มีเอกสารหลักฐานรับรองหรือผานการทดสอบโดยขอสอบของ
โรงเรียนวัชรวิทยา
หมายเหตุ : 1. ในการสอบภาคปฏิบัตินักเรียนจะตองนําอุปกรณมาเอง
2. นักเรียนตองนําหลักฐานแสดงผลงานมาประกอบการสมัคร เมื่อสอบปฏิบัติเสร็จสิ้น
แลวโรงเรียนจะคืนใหกับนักเรียน
นักเรียนที่ไมผานการคัดเลือกฯ หากประสงคจะสอบคัดเลือกหองเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
หรือนักเรียนทั่วไป ใหนักเรียนลงชื่อยื่นความประสงคขอสอบคัดเลือกฯ ที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ
อาคาร 1 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. เทานั้น โรงเรียนจะจัดหองสอบใหโดย
ใชเลขประจําตัวเดิมโดยไม
ไมตองสมัครใหม

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 12 ตารางสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเภทหองเรียนปกติ (ความสามารถพิ
ความสามารถพิเศษฯ)
ศษ
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร ปการศึกษา 2562
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วันจันทรททีี่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนวัชรวิทยา
เวลา
วิชา
เวลา (นาที
นาที) คะแนน (200 คะแนน)
07.40 – 08.00 น. นักเรียนเขาแถวพรอมกันบริเวณหนาเสาธงตามผังที่กําหนด
08.30 – 10.00 น. คณิตศาสตร
90 นาที
50 คะแนน
10.00 – 10.10 น.
- พัก 10 นาที
10.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร และ ภาษาอังกฤษ
120 นาที
100 คะแนน
12.10 – 13.00 น.
- พักรับประทานอาหาร 50 นาที
13.00 – 15.00 น. สอบภาคปฏิบัติ
180 นาที
50 คะแนน
*** หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1 รวม 4,050 บาท
- เงินบํารุงการศึกษา
- คาใชจายในการขอรับบริการและสมาคมผูปกครองฯ
ภาคเรียนที่ 2 รวม 2,700 บาท
- เงินบํารุงการศึกษา

จํานวน 2,700 บาท
จํานวน 1,350 บาท
จํานวน 2,700 บาท

4.2 ประเภทนันักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (คณิตศาสตร)
4.2.1 คุณสมบัติของผูสมัคร
1. จบการศึ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาหรือ
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยใน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ไมต่ํากวา 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.500
3. เปนผูทมี่มีีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4. เปนโสด
4.2.2 หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบทีที่โรงเรียนวัชรวิทยากําหนด
1 ฉบับ
2. ใบสมัครออนไลนที่กรอกขอมูลบนเว็บไซตของโรงเรียน www.wr.ac.th
1 ฉบับ
(หากไม
หากไมสามารถกรอกขอมูลหรือพิมพใบสมัครออนไลนสามารถดําเนินการได
ณ สถานที่รับสมัครร)
3. เอกสารแสดงผลการเรียน โดยแนบเอกสารอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 3.1 – 3.3 1 ฉบับ
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หรือเทียบเทา (ปพ.1) พรอมฉบับถายเอกสาร (รัรับรองสําเนาถูกตอง)ง
3.2 เอกสารที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ปพ.1)

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 13 3.3 เอกสารรับรองวากําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
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ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 (ปพ.7)
4. สําเนาทะเบียนบาน ฉบับถายเอกสาร พรอมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล(ถามี)
(รัรับรองสําเนาถูกตองง)
5. ผลคะแนนของผูสมัครจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O – NET) ในแบบ ปพ
ปพ.1 หรือ ใบแสดงผลคะแนน O – NET ที่รับรองผลคะแนน
จากโรงเรียน (ถถามี)
6. รูปถาย หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําและถายไมเกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ((ขนาด 3x4 ซม.)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
2 รูป

4.2.3 จํานวนนักเรียนที่รับ
รับ 1 หองเรียน จํานวน 40 คน
4.2.4 กําหนดวัน เวลาา การขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล /
วันรายงานตัว / วันมอบตัว
การขอรับใบสมัคร

วันรับสมัคร

วันสอบคัดเลือก

ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2562 เปนตนไป
(เวนวันหยุดราชการ) ที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ อาคาร 1
โรงเรียนวัชรวิทยา และกรอกขอมูลในใบสมัครออนไลน
ไดที่เว็บไซต www.wr.ac.th ตั้งแตวันที่ 11 – 23 มีนาคม 2562
พรอมปริ้นทใบสมัครที่กรอกขอมูลแลว นํามาเปนหลักฐานในวันสมัคร
หากไมสามารถกรอกขอมูลหรือพิมพใบสมัครสามารถดําเนินการได
ณ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนวัชรวิทยา
วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30
16 น.
(ไมเวนวันหยุดราชการ) ณ หองมัลติมีเดีย อาคาร 4
โรงเรียนวัชรวิทยา นักเรียนแตงกายชุดนักเรียนมาสมัคร
ดวยตนเอง ตามกําหนด วัน เวลา ตามที่ระบุไวในประกาศ
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เปนตนไป
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษและสอบสั
สอบสัมภาษณความพรอมในการเรียนฯ
น
หมายเหตุ
(1) ใชปากกาและดินสอ 2B ในการทําขอสอบ
(2) ใหนักเรียนมาเขาแถวเวลา 07.40 น.
(หากผลการสอบ O-NET ไมสามารถประกาศผลได ภายใน
วันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงเรียนจะดําเนินการคํานวณคะแนนรวม
เฉพาะ 3 วิชา คือวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและวิ
และวิชาภาษาอังกฤษ
เทานั้น)

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 14 วันประกาศผลและ
และ
รายงานตัว
วันมอบตัว

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน นักเรียนที่สอบ
คัดเลือกไดจะตองมารายงานตัวตามกําหนดโดยแตงกายชุดนักเรียน
(โรงเรียนเดิม) ถานักเรียนคนใดไม
ไมมารายงานตัวในวัน เวลา
ที่กําหนดถือวานักเรียนสละสิทธิ์
วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุ
ประชุมโรงเรียน
นักเรียนที่รายงานตัวแลวจะตองมามอบตัวตามวัน เวลา
และรายละเอียดที่กําหนด ถานักเรียนไมมามอบ
มอบตัวในวัน เวลา
ที่กําหนด ถือวานักเรียนสละสิทธิ์

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหผูมีสิทธิ์เขาเรียนทุกคน
ดูหนาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาเรียนเพื่อดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนดหรือเงื่อนไขหนาประกาศ
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวเดิมในระเบียบการรับสมัครเขาเรียน
ตารางสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเภทหองเรียนปกติ (ความสามารถพิ
ความสามารถพิเศษทางวิชาการ)
าการ
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร ปการศึกษา 2562
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วันจันทรททีี่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนวัชรวิทยา
เวลา
วิชา
เวลา (นาที
นาที) คะแนน (150 คะแนน)
07.40 – 08.00 น. นักเรียนเขาแถวพรอมกันบริเวณหนาเสาธงตามผังที่กําหนด
08.30 – 10.00 น. คณิตศาสตร
90 นาที
50 คะแนน
10.00 – 10.10 น.
- พัก 10 นาที
10.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร และ ภาษาอังกฤษ
120 นาที
100 คะแนน
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไมผานการคัดเลือกฯ หากประสงคจะสอบคัดเลือกหองเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่
บริการหรือนักเรียนทั่วไป ใหนักเรียนลงชื่อยื่นความประสงคขอสอบคัดเลือกฯ ที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ
อาคาร 1 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. เทานั้น โรงเรียนจะจัดหองสอบใหโดยใช
เลขประจําตัวเดิมโดยไม
ไมตองสมัครใหม
*** หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1 รวม 4,050 บาท
- เงินบํารุงการศึกษา
- คาใชจายในการขอรับบริการและสมาคมผูปกครองฯ
ภาคเรียนที่ 2 รวม 2,700 บาท
- เงินบํารุงการศึกษา

จํานวน 2,700 บาท
จํานวน 1,350 บาท
จํานวน 2,700 บาท

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 15 -

4.3 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
4.3.1 คุณสมบัติของผูสมัคร
1. จบการศึ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรื
าร อเทียบเทา หรือ
กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
2. ไมจํากัดอายุ
3. เปนผูทมี่มีีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4. เปนโสด
5. นักเรียนตองมีมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่อยูในนอําเภอเมืองกําแพงเพชร อยางนอย 2 ป
นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และตองอาศัยอยูกับบิดา มารดา ปูยา ตา ยาย ที่เปนเจาบานหรือเจาของบาน
4.3.2 หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบทีที่โรงเรียนวัชรวิทยากําหนด
2. ใบสมัครออนไลนที่กรอกขอมูลบนเว็บไซตของโรงเรียน www.wr.ac.th
(หากไม
หากไมสามารถกรอกขอมูลหรือพิมพใบสมัครออนไลนสามารถดําเนินการได
ณ สถานที่รับสมัครร)
3. เอกสารแสดงผลการเรียน โดยแนบเอกสารอย
เอกสารอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 3.1 – 3.3
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หรือเทียบเทา (ปพ.1) พรอมฉบับถายเอกสาร (รัรับรองสําเนาถูกตอง)ง
3.2 เอกสารที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ปพ.1)
3.3 เอกสารรับรองวากําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
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ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 (ปพ.7)
4. สําเนาทะเบียนบาน ฉบับถายเอกสาร พรอมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล(ถามี)
(รัรับรองสําเนาถูกตองง)
5. ผลคะแนนของผูสมัครจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O – NET) ในแบบ ปพ
ปพ.1 หรือ ใบแสดงผลคะแนน O – NET ที่รับรองผลคะแนน
จากโรงเรียน
6. รูปถาย หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําและถายไมเกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ((ขนาด 3x4 ซม.)
4.3.3 จํานวนนักเรียนที่รับ
รับ 2 หองเรียน จํานวน 72 คน

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
2 รูป

- หนา 16 4.3.4 กําหนดวัวัน เวลา การขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล /
วันรายงานตัว / วันมอบตัว
การขอรับใบสมัคร

วันรับสมัคร

วันสอบคัดเลือก

วันประกาศผลและ
และ
รายงานตัว
วันมอบตัว

ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2561 เปนตนไป
(เวนวันหยุดราชการ) ที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ อาคาร 1
โรงเรียนวัชรวิทยา และกรอกขอมูลในใบสมัครออนไลน
ไดที่เว็บไซต www.wr.ac.th ตั้งแตวันที่ 11 – 26
2 มีนาคม 2562
พรอมปริ้นทใบสมัครที่กรอกขอมูลแลว นํามาเปนหลักฐานในวันสมัคร
หากไมสามารถกรอกขอมูลหรือพิมพใบสมัครสามารถดําเนินการได
ณ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนวัชรวิทยา
วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30
16 น.
(ไมเวนวันหยุดราชการ) ณ หองมัลติมีเดีย อาคาร 4
โรงเรียนวัชรวิทยา นักเรียนแตงกายชุดนักเรียนมาสมัคร
ดวยตนเอง ตามกําหนด วัน เวลา ตามที่ระบุไวในประกาศ
วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เปนตนไป
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
ไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ
(1) ใชปากกาและดินสอ 2B ในการทําขอสอบ
(2) ใหนักเรียนมาเขาแถวเวลา 07.40 น.
(หากผลการสอบ O-NET ไมสามารถประกาศผลได ภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 2562 โรงเรียนจะดําเนินการคํานวณคะแนนรวม
เฉพาะ 5 วิชาหลัก คือคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ เทานั้น)
วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน เรียนที่สอบคัดเลือกได
จะตองมารายงานตัวตามกําหนดโดยแตงกายชุดนักเรียน
(โรงเรียนเดิม) ถานักเรียนคนใดไม
ไมมารายงานตัวในวัน เวลา
ที่กําหนดถือวานักเรียนสละสิทธิ์
วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุ
ประชุมโรงเรียน
นักเรียนที่รายงานตัวแลวจะตองมามอบตัวตามวัน เวลา
และรายละเอียดที่กําหนด ถานักเรียนไมมามอบ
มอบตัวในวัน เวลา
ที่กําหนด ถือวานักเรียนสละสิทธิ์

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหผูมีสิทธิ์เขาเรียนทุกคน
ดูหนาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาเรียนเพื่อดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนดหรือเงื่อนไขหนาประกาศ
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวเดิมในระเบียบการรับสมัครเขาเรียน

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 17 ตารางสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเภทหองเรียนปกติ (ในเขตพื
ในเขตพื้นที่บริการ)
าร
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร ปการศึกษา 2562
256
วันเสารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนวัชรวิทยา
เวลา
วิชา
เวลา (นาที
นาที) คะแนน (250 คะแนน)
07.40 – 08.00 น. นักเรียนเขาแถวพรอมกันบริเวณหนาเสาธงตามผังที่กําหนด
08.30 – 10.00 น. คณิตศาสตร
90 นาที
50 คะแนน
10.00 – 10.10 น.
- พัก 10 นาที
10.10 – 11.50 น. ภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 100 นาที
100 คะแนน
12.00 – 13.00 น.
-พัพักรับประทานอาหารกลางวัน60 นาที
13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ
120 นาที
100 คะแนน
*** หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1 รวม 4,050 บาท
- เงินบํารุงการศึกษา
- คาใชจายในการขอรับบริการและสมาคมผูปกครองฯ
ภาคเรียนที่ 2 รวม 2,700 บาท
- เงินบํารุงการศึกษา

จํานวน 2,700 บาท
จํานวน 1,350 บาท
จํานวน 2,700 บาท

4.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
4.4.1 คุณสมบัติของผูสมัคร
1. จบการศึ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
2. ไมจํากัดอายุ
3. เปนผูทมี่มีีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4. เปนโสด
4.4.2 หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบทีที่โรงเรียนวัชรวิทยากําหนด
2. ใบสมัครออนไลนที่กรอกขอมูลบนเว็บไซตของโรงเรียน www.wr.ac.th
(หากไม
หากไมสามารถกรอกขอมูลหรือพิมพใบสมัครออนไลนสามารถดําเนินการได
ณ สถานที่รับสมัครร)
3. เอกสารแสดงผลการเรียน โดยเอกสารอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 3.1 – 3.3
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หรือเทียบเทา (ปพ.1) พรอมฉบับถายเอกสาร (รัรับรองสําเนาถูกตอง)ง
3.2 เอกสารที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ปพ.1)
3.3 เอกสารรับรองวากําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
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ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 (ปพ.7)
งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

- หนา 18 4. สําเนาทะเบียนบาน ฉบับถายเอกสาร พรอมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล(ถามี)
(รัรับรองสําเนาถูกตองง)
5. ผลคะแนนของผูสมัครจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O – NET) ในแบบ ปพ
ปพ.1 หรือ ใบแสดงผลคะแนน O – NET
6. รูปถาย หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําและถายไมเกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ((ขนาด 3x4 ซม.)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
2 รูป

4.4.3 จํานวนนักเรียนที่รับ
รับ 2 หองเรียน จํานวน 72 คน
4.4.4 กําหนดวัวัน เวลา การขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล /
วันรายงานตัว / วันมอบตัว
การขอรับใบสมัคร

วันรับสมัคร

วันสอบคัดเลือก

วันประกาศผลและ
และ
รายงานตัว

ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2562 เปนตนไป
(เวนวันหยุดราชการ) ที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ อาคาร 1
โรงเรียนวัชรวิทยา และกรอกขอมูลในใบสมัครออนไลน
ไดที่เว็บไซต www.wr.ac.th ตั้งแตวันที่ 11 – 26 มีนาคม 2562
พรอมปริ้นทใบสมัครที่กรอกขอมูลแลว นํามาเปนหลักฐานในวันสมัคร
หากไมสามารถกรอกขอมูลหรือพิมพใบสมัครสามารถดําเนินการได
ณ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนวัชรวิทยา
วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30
16 น.
(ไมเวนวันหยุดราชการ) ณ หองมัลติมีเดีย อาคาร 4
โรงเรียนวัชรวิทยา นักเรียนแตงกายชุดนักเรียนมาสมัคร
ดวยตนเอง ตามกําหนด วัน เวลา ตามที่ระบุไวในประกาศ
วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เปนตนไป
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ
(1) ใชปากกาและดินสอ 2B ในการทําขอสอบ
(2) ใหนักเรียนมาเขาแถวเวลา 07.40 น.
(หากผลการสอบ O-NET ไมสามารถประกาศผลได ภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 2562 โรงเรียนจะดําเนินการคํานวณคะแนนรวม
เฉพาะ 5 วิชาหลัก คือคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ เทานั้น)
วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน นักเรียนที่สอบ
คัดเลือกไดจะตองมารายงานตัวตามกําหนด โดยแตงกายชุดนักเรียน
(โรงเรียนเดิม) ถานักเรียนคนใดไม
ไมมารายงานตัวในวัน เวลา
ที่กําหนดถือวานักเรียนสละสิทธิ์

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 19 วันมอบตัว

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุ
ประชุมโรงเรียน
นักเรียนที่รายงานตัวแลวจะตองมามอบตัวตามวัน เวลา
และรายละเอียดที่กําหนด ถานักเรียนไมมามอบ
มอบตัวในวัน เวลา
ที่กําหนด ถือวานักเรียนสละสิทธิ์

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหผูมีสิทธิ์เขาเรียนทุกคน
ดูหนาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาเรียนเพื่อดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนดหรือเงื่อนไขหนาประกาศ
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวเดิมในระเบียบการรับสมัครเขาเรียน
ตารางสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเภทหองเรียนปกติ (ทั่วไป)
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร ปการศึกษา 2562
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วันเสารที่ 330 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนวัชรวิทยา
เวลา
วิชา
เวลา (นาที
นาที) คะแนน (250 คะแนน)
07.40 – 08.00 น. นักเรียนเขาแถวพรอมกันบริเวณหนาเสาธงตามผังที่กําหนด
08.30 – 10.00 น. คณิตศาสตร
90 นาที
50 คะแนน
10.00 – 10.10 น.
- พัก 10 นาที
10.10 – 11.50 น. ภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 100 นาที
100 คะแนน
12.00 – 13.00 น.
-พัพักรับประทานอาหารกลางวัน60 นาที
13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ
120 นาที
100 คะแนน
*** หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1 รวม 4,050 บาท
- เงินบํารุงการศึกษา
- คาใชจายในการขอรับบริการและสมาคมผูปกครองฯ
ภาคเรียนที่ 2 รวม 2,700 บาท
- เงินบํารุงการศึกษา

จํานวน 2,700 บาท
จํานวน 1,350 บาท
จํานวน 2,700 บาท

5. ประเภทนักเรียนที่มเีเงืงือ่ นไขพิเศษ
เกณฑการพิจารณานักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
1. นักเรียนที่ไดคะแนนสอบเทากันในลําดับสุดทาย (หากมี
หากมีนักเรียนที่มีคะแนนสอบเทากัน
จํานวนมาก) จะพิจจารณาจากคะแนนสอบวิ
ารณาจากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ (เรียงตามลําดับ)
2. นักเรียนทีเ่เปปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนนวัวัชรวิทยา
3. นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนวัวัชรวิทยาอย
ยา างตอเนื่อง
4. นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบภัยพิบัติที่ตองไดรับการสงเคราะห
ดูแลเปนพิเศษ

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

- หนา 20 ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
- กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา
- รองฯ วิเชียร ยอดนิล รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
- ครูจิราพร ชัยแสงแกว หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ
- ครูภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต หัวหนางานรับนักเรียน

โทร. 088 – 286 – 1763
โทร. 089
0 – 702 – 9438
โทร. 088 – 286 – 1763
โทร. 089 – 562 – 7206

ในกรณีที่มีปญหา หรือขอสงสัยในการรับนักเรียน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการการรับนักเรียน
โรงเรียนวัชรวิททยา
ยา ตามประกาศโรงเรียนวัชรวิทยา เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา
ปการศึกษา 2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เปนผูวินิจฉัย เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการรับนักเรียน
อยางที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายไพชยนต ศรีมวง)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

งานรับนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

