ประกาศโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
-------------------------เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน จึงขอกาหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
ก. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. จานวนนักเรียนที่รับ
โรงเรียนจะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เฉพาะนักเรียนหญิง จานวน ๓๑๖ คน
โดยแบ่งสัดส่วนและวิธีการดังนี้
๑.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) จานวน ๓๖ คน
๑.๒ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
จานวน ๒๘๐ คน
(หากไม่เต็มจะรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ กรณีที่มีนักเรียนสมัครเกินจานวนจะใช้วิธีจับฉลาก)
๑.๓ นักเรียนทุนโครงการช้างเผือก
- ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึน้ ไป
- ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึน้ ไป
- ผลการเรียนดีเยี่ยมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ การงานฯ/คอมพิวเตอร์ พลศึกษา และศิลปะ (วาดภาพ นาฏศิลป์ ดนตรี)
๑.๔ นักเรียนโครงการเด็กดีมีที่เรียน
๑.๕ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
- ดนตรีไทย
- ดนตรีสากล
- ร้องเพลง
- นาฏศิลป์
- กีฬา
๒. เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้แก่พื้นที่ตาบล ตลาด ทรงคะนอง บางพึ่ง บางยอ
บางกระเจ้า บางน้าผึ้ง บางกอบัว บางกระสอบ บางหญ้าแพรก บางครุ บางจาก สาโรงกลาง
สาโรงใต้

- ๒ ๓. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
๓.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๓.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เฉลี่ยรวม
๕ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
๓.๑.๓ เป็นโสด
๓.๑.๔ ไม่จากัดอายุ
๓.๒ นักเรียนในและนอกเขตพื้นที่บริการ
๓.๒.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๓.๒.๒ เป็นโสด
๓.๒.๓ ไม่จากัดอายุ
๓.๓ นักเรียนทุนโครงการช้างเผือก
๓.๓.๑ ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป (ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน)
- สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรายวิชารวมกัน ๕ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
ผู้ที่ผลการเรียนเฉลี่ยรวมอยู่ในลาดับที่ ๑ – ๑๐ ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จากัดอายุ
๓.๓.๒ ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป (ได้รับการยกเว้นค่าบารุงการศึกษา)
- สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรายวิชารวมกัน ๕ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
ผู้ที่ผลการเรียนเฉลี่ยรวมอยู่ในลาดับที่ ๑ – ๒๐ ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จากัดอายุ
๓.๓.๓ ผลการเรียนดีเยี่ยมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ การงานฯ/คอมพิวเตอร์ พลศึกษา และศิลปะ (วาดภาพ นาฏศิลป์ ดนตรี) (ได้รับการยกเว้น
ค่าบารุงการศึกษา)
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
- สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า

- ๓ - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในแต่ละรายวิชาที่นักเรียนสมัครเข้าโครงการ
รวมกัน ๕ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ (๖๐ คะแนน)
- มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง นักเรียนต้องได้รับเกียรติบัตร (๒๐ คะแนน)
 รางวัลระดับประเทศ
ได้ ๒๐ คะแนน
 รางวัลชนะเลิศระดับภาค
ได้ ๑๕ คะแนน
 รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด
ได้ ๑๐ คะแนน
 รางวัลชนะเลิศระดับโรงเรียน
ได้ ๕ คะแนน
- ประเมินจากการสัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จากัดอายุ
กลุ่มรายวิชาการงานฯ/คอมพิวเตอร์ พลศึกษา และศิลปะ (วาดภาพ นาฏศิลป์ ดนตรี)
- สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
- ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ๔๐ คะแนน
 ผลงานระดับประเทศ
ได้ ๔๐ คะแนน
 ผลงานระดับภาค
ได้ ๓๐ คะแนน
 ผลงานระดับจังหวัด
ได้ ๒๐ คะแนน
 ผลงานระดับโรงเรียน
ได้ ๑๐ คะแนน
- ประเมินจากการสัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน
- ประเมินจากการปฏิบัติ ๔๐ คะแนน (สาหรับกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ใช้การทาแบบทดสอบ)
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จากัดอายุ
๓.๔ นักเรียนโครงการเด็กดีมีที่เรียน
- สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรายวิชารวมกัน ๕ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
- ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ๘๐ คะแนน
 จานวนชั่วโมงจิตอาสา ๒๐๐ ชม. ขึ้นไป ได้ ๘๐ คะแนน
 จานวนชั่วโมงจิตอาสา ๑๕๐ ชม.
ได้ ๖๐ คะแนน
 จานวนชั่วโมงจิตอาสา ๑๐๐ ชม.
ได้ ๔๐ คะแนน
 จานวนชั่วโมงจิตอาสา ๕๐ ชม.
ได้ ๒๐ คะแนน
- ประเมินจากการสัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จากัดอายุ

- ๔ หมายเหตุ
เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรในกิจกรรมจิตอาสา บาเพ็ญประโยชน์ และประชาธิปไตย
นอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ ภาคเอกชนหรือ ภาค ชุมชนหรือ องค์กร
เอกชนโดยต้องมีการทา กิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หากไม่มีองค์กร
ใดรับรองให้สถานศึกษาที่สังกัดอยู่รับรองกิจกรรมจิตอาสา ที่ต้องได้รับการรับรองในการทากิจกรรมจริง จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๓.๕ นักเรียนมีความสามารถพิเศษ (ดนตรีไทย ดนตรีสากล ร้องเพลง นาฏศิลป์ และกีฬา)
- สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
- ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ๔๐ คะแนน
 ผลงานระดับประเทศ
ได้ ๔๐ คะแนน
 ผลงานระดับภาค
ได้ ๓๐ คะแนน
 ผลงานระดับจังหวัด
ได้ ๒๐ คะแนน
 ผลงานระดับโรงเรียน
ได้ ๑๐ คะแนน
- ประเมินจากการสัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน
- ประเมินจากการปฏิบัติ ๔๐ คะแนน
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จากัดอายุ
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (สามารถ Download File ได้ที่ Web รับสมัคร
นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี หรือหน้า Facebook โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี หรือสามารถมารับด้วยตนเองได้ที่
ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๔.๒ ทะเบียนบ้านฉบับจริงของ นักเรียน บิดา มารดา พร้อมสาเนา ๑ ชุด
๔.๓ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง
จากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๔.๔ รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ ใบ
๔.๕ บัตรประชาชนของนักเรียน
๕. วันรับสมัคร จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัวและสอบคัดห้องเรียน
๕.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
รับสมัคร
วันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สอบคัดเลือก
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. (สอบวิชาวิทยาศาสตร์,
คณิตศาสตร์)
ประกาศผล
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- ๕ รายงานตัว

หมายเหตุ

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
(ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
๕.๒ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
จับฉลาก
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
(เฉพาะในเขตพื้นที่บริการ) ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์)
ประกาศผลการจับฉลากและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์)
สอบคัดห้องเรียน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
(สอบ ๕ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ)
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕.๓ นักเรียนทั่วไป
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สอบคัดห้องเรียน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
(สอบ ๕ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ)
ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
(ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕.๔ นักเรียนทุนโครงการช้างเผือก
รับสมัคร
วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ประกาศผล
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
รายงานตัว
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
(ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

- ๖ ๕.๕ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สอบคัดห้องเรียน
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
(สอบ ๕ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ)
ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
(ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ข. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. จานวนนักเรียนที่รับ
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ชาย - หญิง) จานวน ๔๐๑ คน ด้วยวิธีการสอบคัดเลือก
โดยแบ่งสัดส่วนและวิธีการ ดังนี้
๑.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) จานวน ๓๖ คน
๑.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ จานวน ๓๖๕ คน ดังนี้
๑.๒.๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๑.๒.๒ แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
๑.๒.๓ แผนการเรียนคหกรรม
๑.๒.๔ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
๑.๒.๕ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
๑.๒.๖ แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา
๑.๒.๗ แผนการเรียนศิลปกรรม
- สาขาทัศนศิลป์ (วาดภาพ)
- สาขาดุริยางคศิลป์ (ดนตรีสากล)
- สาขานาฏศิลป์
๑.๓ นักเรียนทุนโครงการช้างเผือก
- ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึน้ ไป
- ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึน้ ไป
- ผลการเรียนดีเยี่ยมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ การงานฯ/คอมพิวเตอร์ พลศึกษา และศิลปะ (วาดภาพ นาฏศิลป์ ดนตรี)
๑.๔ นักเรียนโครงการเด็กดีมีที่เรียน

- ๗ ๑.๕ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
- ดนตรีไทย
- ดนตรีสากล
- ร้องเพลง
- นาฏศิลป์
- กีฬา
๒. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
๒.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
๒.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๒.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรายวิชารวมกัน ๕ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
๒.๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
๒.๑.๔ ไม่จากัดอายุ
๒.๑.๕ เป็นโสด
๒.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ
๒.๒.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๒.๒.๒ ไม่จากัดอายุ
๒.๒.๓ เป็นโสด
๒.๓ นักเรียนทุนโครงการช้างเผือก
๒.๓.๑ ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึ้นไป (ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน)
- สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรายวิชารวมกัน ๕ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓.๗๕
ผู้ที่ผลการเรียนเฉลี่ยรวมอยู่ในลาดับที่ ๑ – ๑๐ ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จากัดอายุ
๒.๓.๒ ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป (ได้รับการยกเว้นค่าบารุงการศึกษา)
- สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรายวิชารวมกัน ๕ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
ผู้ที่ผลการเรียนเฉลี่ยรวมอยู่ในลาดับที่ ๑ – ๒๐ ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ

- ๘ - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จากัดอายุ
๒.๓.๓ ผลการเรียนดีเยี่ยมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ การงานฯ/คอมพิวเตอร์ พลศึกษา และศิลปะ (วาดภาพ นาฏศิลป์ ดนตรี) (ได้รับการยกเว้น
ค่าบารุงการศึกษา)
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
- สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในแต่ละรายวิชาที่นักเรียนสมัครเข้าโครงการ รวมกัน
๕ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ (๖๐ คะแนน)
- มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง นักเรียนต้องได้รับเกียรติบัตร (๒๐ คะแนน)
 รางวัลระดับประเทศ
ได้ ๒๐ คะแนน
 รางวัลชนะเลิศระดับภาค
ได้ ๑๕ คะแนน
 รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด
ได้ ๑๐ คะแนน
 รางวัลชนะเลิศระดับโรงเรียน
ได้ ๕ คะแนน
- ประเมินจากการสัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จากัดอายุ
กลุ่มรายวิชาการงานฯ/คอมพิวเตอร์ พลศึกษา และศิลปะ (วาดภาพ นาฏศิลป์ ดนตรี)
- สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
- ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ๔๐ คะแนน
 ผลงานระดับประเทศ
ได้ ๔๐ คะแนน
 ผลงานระดับภาค
ได้ ๓๐ คะแนน
 ผลงานระดับจังหวัด
ได้ ๒๐ คะแนน
 ผลงานระดับโรงเรียน
ได้ ๑๐ คะแนน
- ประเมินจากการสัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน
- ประเมินจากการปฏิบัติ ๔๐ คะแนน (สาหรับกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ใช้การทาแบบทดสอบ)
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จากัดอายุ
๒.๔ นักเรียนโครงการเด็กดีมีที่เรียน
- สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรายวิชารวมกัน ๕ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

- ๙ - ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ๘๐ คะแนน
 จานวนชั่วโมงจิตอาสา ๒๐๐ ชม. ขึ้นไป ได้ ๘๐ คะแนน
 จานวนชั่วโมงจิตอาสา ๑๕๐ ชม.
ได้ ๖๐ คะแนน
 จานวนชั่วโมงจิตอาสา ๑๐๐ ชม.
ได้ ๔๐ คะแนน
 จานวนชั่วโมงจิตอาสา ๕๐ ชม.
ได้ ๒๐ คะแนน
- ประเมินจากการสัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จากัดอายุ
หมายเหตุ
เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรในกิจกรรมจิตอาสา บาเพ็ญประโยชน์ และประชาธิปไตย
นอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ ภาคเอกชนหรือ ภาค ชุมชนหรือ องค์กร
เอกชนโดยต้องมีการทา กิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หากไม่มีองค์กร
ใดรับรองให้สถานศึกษาที่สังกัดอยู่รับรองกิจกรรมจิตอาสา ที่ต้องได้รับการรับรองในการทากิจกรรมจริง จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๒.๕ นักเรียนมีความสามารถพิเศษ (ดนตรีไทย ดนตรีสากล ร้องเพลง นาฏศิลป์ และกีฬา)
- สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
- ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ๔๐ คะแนน
 ผลงานระดับประเทศ
ได้ ๔๐ คะแนน
 ผลงานระดับภาค
ได้ ๓๐ คะแนน
 ผลงานระดับจังหวัด
ได้ ๒๐ คะแนน
 ผลงานระดับโรงเรียน
ได้ ๑๐ คะแนน
- ประเมินจากการสัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน
- ประเมินจากการปฏิบัติ ๔๐ คะแนน
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จากัดอายุ
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (สามารถ Download File ได้ที่ Web รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี หรือหน้า Facebook โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี หรือสามารถมารับด้วยตนเองได้ที่
ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
๓.๒ หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือใบรับรองว่ากาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า

- ๑๐ ๓.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริงของ นักเรียน บิดา มารดา พร้อมสาเนา ๑ ชุด รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว
จานวน ๒ ใบ
๓.๔ บัตรประชาชนของนักเรียน
๔. วันรับสมัคร ประกาศผล รายงานตัว มอบตัวและสอบคัดห้องเรียน
๔.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
รับสมัคร/สัมภาษณ์
วันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สอบคัดเลือก
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
(สอบ ๓ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)
ประกาศผล
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายงานตัว
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
๔.๒ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
รับสมัคร/สัมภาษณ์
วันที่ ๓ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ประกาศผล
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รายงานตัว
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี (ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
๔.๓ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้การสอบคัดเลือก
และใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร/สัมภาษณ์
วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี
สอบคัดเลือก
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
(สอบ ๕ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ)
ยื่นผลคะแนน O-Net วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี (ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)

- ๑๑ ๔.๔ นักเรียนทุนโครงการช้างเผือก
รับสมัคร
วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ประกาศผล
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
รายงานตัว
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
(ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔.๕ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สอบคัดห้องเรียน
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
(สอบ ๕ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ)
ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
(ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางกนกพร ดวงยิหวา)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
-------------------------โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี กำหนดรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรรับนักเรียนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๖ เรื่องนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน
จึงกำหนดแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. จานวนนักเรียนที่รับ
โรงเรียนจะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ เฉพำะนักเรียนหญิง จำนวน ๓๑๖ คน
โดยแบ่งสัดส่วนและวิธีกำรดังนี้
๑.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์) จำนวน ๓๖ คน
๑.๒ นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร
จำนวน ๒๘๐ คน
(หำกไม่เต็มจะรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริกำร กรณีที่มีนักเรียนสมัครเกินจำนวนจะใช้วิธีจับฉลำก)
๑.๓ นักเรียนทุนโครงกำรช้ำงเผือก
- ผลกำรเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึน้ ไป
- ผลกำรเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึน้ ไป
- ผลกำรเรียนดีเยี่ยมในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย
ภำษำต่ำงประเทศ กำรงำนฯ/คอมพิวเตอร์ พลศึกษำ และศิลปะ (วำดภำพ นำฏศิลป์ ดนตรี)
๑.๔ นักเรียนโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน
๑.๕ นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
- ดนตรีไทย
- ดนตรีสำกล
- ร้องเพลง
- นำฏศิลป์
- กีฬำ
๒. เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้แก่พื้นที่ตำบล ตลำด ทรงคะนอง บำงพึ่ง บำงยอ
บำงกระเจ้ำ บำงน้ำผึ้ง บำงกอบัว บำงกระสอบ บำงหญ้ำแพรก บำงครุ บำงจำก สำโรงกลำง
สำโรงใต้

- ๒ ๓. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
๓.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
๓.๑.๑ สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่ำ
๓.๑.๒ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ เฉลี่ยรวม
๕ ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐
๓.๑.๓ เป็นโสด
๓.๑.๔ ไม่จำกัดอำยุ
๓.๒ นักเรียนในและนอกเขตพื้นที่บริการ
๓.๒.๑ สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่ำ
๓.๒.๒ เป็นโสด
๓.๒.๓ ไม่จำกัดอำยุ
๓.๓ นักเรียนทุนโครงการช้างเผือก
๓.๓.๑ ผลกำรเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป (ได้รับกำรยกเว้นค่ำเล่ำเรียน)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรำยวิชำรวมกัน ๕ ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๐
ผู้ที่ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมอยู่ในลำดับที่ ๑ – ๑๐ ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจำกโรงเรียน) จะได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นกรณีพิเศษ
- เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จำกัดอำยุ
๓.๓.๒ ผลกำรเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป (ได้รับกำรยกเว้นค่ำบำรุงกำรศึกษำ)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรำยวิชำรวมกัน ๕ ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐
ผู้ที่ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมอยู่ในลำดับที่ ๑ – ๒๐ ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจำกโรงเรียน) จะได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นกรณีพิเศษ
- เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จำกัดอำยุ
๓.๓.๓ ผลกำรเรียนดีเยี่ยมในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย
ภำษำต่ำงประเทศ กำรงำนฯ/คอมพิวเตอร์ พลศึกษำ และศิลปะ (วำดภำพ นำฏศิลป์ ดนตรี) (ได้รับกำรยกเว้น
ค่ำบำรุงกำรศึกษำ)
กลุ่มรำยวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศ
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่ำ

- ๓ - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมในแต่ละรำยวิชำที่นักเรียนสมัครเข้ำโครงกำร
รวมกัน ๕ ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ ๔.๐๐ (๖๐ คะแนน)
- มีควำมสำมำรถพิเศษเฉพำะทำง นักเรียนต้องได้รับเกียรติบัตร (๒๐ คะแนน)
 รำงวัลระดับประเทศ
ได้ ๒๐ คะแนน
 รำงวัลชนะเลิศระดับภำค
ได้ ๑๕ คะแนน
 รำงวัลชนะเลิศระดับจังหวัด
ได้ ๑๐ คะแนน
 รำงวัลชนะเลิศระดับโรงเรียน
ได้ ๕ คะแนน
- ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์ ๒๐ คะแนน
- เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จำกัดอำยุ
กลุ่มรำยวิชำกำรงำนฯ/คอมพิวเตอร์ พลศึกษำ และศิลปะ (วำดภำพ นำฏศิลป์ ดนตรี)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่ำ
- ประเมินจำกแฟ้มสะสมผลงำน ๔๐ คะแนน
 ผลงำนระดับประเทศ
ได้ ๔๐ คะแนน
 ผลงำนระดับภำค
ได้ ๓๐ คะแนน
 ผลงำนระดับจังหวัด
ได้ ๒๐ คะแนน
 ผลงำนระดับโรงเรียน
ได้ ๑๐ คะแนน
- ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์ ๒๐ คะแนน
- ประเมินจำกกำรปฏิบัติ ๔๐ คะแนน (สำหรับกลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี ใช้กำรทำแบบทดสอบ)
- เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จำกัดอำยุ
๓.๔ นักเรียนโครงการเด็กดีมีที่เรียน
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรำยวิชำรวมกัน ๕ ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ ๒.๐๐
- ประเมินจำกแฟ้มสะสมผลงำน ๘๐ คะแนน
 จำนวนชั่วโมงจิตอำสำ ๒๐๐ ชม. ขึ้นไป ได้ ๘๐ คะแนน
 จำนวนชั่วโมงจิตอำสำ ๑๕๐ ชม.
ได้ ๖๐ คะแนน
 จำนวนชั่วโมงจิตอำสำ ๑๐๐ ชม.
ได้ ๔๐ คะแนน
 จำนวนชั่วโมงจิตอำสำ ๕๐ ชม.
ได้ ๒๐ คะแนน
- ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์ ๒๐ คะแนน
- เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จำกัดอำยุ

- ๔ หมำยเหตุ
เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรในกิจกรรมจิตอำสำ บำเพ็ญประโยชน์ และประชำธิปไตย
นอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงำนภำครัฐหรือองค์กำร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ ภำคเอกชนหรือ ภำค ชุมชนหรือ องค์กร
เอกชนโดยต้องมีกำรทำ กิจกรรมจริงอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยมีเอกสำรรับรองจำกหน่วยงำนที่จัดกิจกรรม หำกไม่มีองค์กร
ใดรับรองให้สถำนศึกษำที่สังกัดอยู่รับรองกิจกรรมจิตอำสำ ที่ต้องได้รับกำรรับรองในกำรทำกิจกรรมจริง จะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
๓.๕ นักเรียนมีความสามารถพิเศษ (ดนตรีไทย ดนตรีสากล ร้องเพลง นาฏศิลป์ และกีฬา)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่ำ
- ประเมินจำกแฟ้มสะสมผลงำน ๔๐ คะแนน
 ผลงำนระดับประเทศ
ได้ ๔๐ คะแนน
 ผลงำนระดับภำค
ได้ ๓๐ คะแนน
 ผลงำนระดับจังหวัด
ได้ ๒๐ คะแนน
 ผลงำนระดับโรงเรียน
ได้ ๑๐ คะแนน
- ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์ ๒๐ คะแนน
- ประเมินจำกกำรปฏิบัติ ๔๐ คะแนน
- เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จำกัดอำยุ
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (สำมำรถ Download File ได้ที่ Web รับสมัคร
นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี หรือหน้ำ Facebook โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี หรือสำมำรถมำรับด้วยตนเองได้ที่
ห้องประชำสัมพันธ์โรงเรียน) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๔.๒ ทะเบียนบ้ำนฉบับจริงของ นักเรียน บิดำ มำรดำ พร้อมสำเนำ ๑ ชุด
๔.๓ หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่ำ
๔.๔ รูปถ่ำยนักเรียนขนำด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
๔.๕ บัตรประชำชนของนักเรียน
๕. วันรับสมัคร จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัวและสอบคัดห้องเรียน
๕.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
รับสมัคร
วันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ ห้องกลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สอบคัดเลือก
วันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ น. (สอบวิชำวิทยำศำสตร์,
คณิตศำสตร์)
ประกาศผล
วันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- ๕ รายงานตัว

หมำยเหตุ

วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องกลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
(ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัวถือว่ำสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ถ้ำนักเรียนไม่มำมอบตัวถือว่ำสละสิทธิ์)
๕.๒ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
จับฉลาก
วันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
(เฉพำะในเขตพื้นที่บริกำร) ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ถือว่ำสละสิทธิ์)
ประกาศผลการจับฉลากและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๑
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ถือว่ำสละสิทธิ์)
สอบคัดห้องเรียน
วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
(สอบ ๕ วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ)
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕.๓ นักเรียนทั่วไป
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สอบคัดห้องเรียน
วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ น.
(สอบ ๕ วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ)
ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
(ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ถือว่ำสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕.๔ นักเรียนทุนโครงการช้างเผือก
รับสมัคร
วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ประกาศผล
วันที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
รายงานตัว
วันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
(ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ถือว่ำสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

- ๖ ๕.๕ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สอบคัดห้องเรียน
วันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ น.
(สอบ ๕ วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ)
ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
(ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ถือว่ำสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ประกำศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นำงกนกพร ดวงยิหวำ)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
-------------------------โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี กำหนดรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรรับนักเรียนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๖ เรื่องนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน
จึงกำหนดแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. จานวนนักเรียนที่รับ
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ (ชำย - หญิง) จำนวน ๔๐๑ คน ด้วยวิธีกำรสอบคัดเลือก
โดยแบ่งสัดส่วนและวิธีกำร ดังนี้
๑.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์) จำนวน ๓๖ คน
๑.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ จำนวน ๓๖๕ คน ดังนี้
๑.๒.๑ แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
๑.๒.๒ แผนกำรเรียนคณิตศำสตร์-ภำษำอังกฤษ
๑.๒.๓ แผนกำรเรียนคหกรรม
๑.๒.๔ แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำญี่ปุ่น
๑.๒.๕ แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน
๑.๒.๖ แผนกำรเรียนภำษำไทย-สังคมศึกษำ
๑.๒.๗ แผนกำรเรียนศิลปกรรม
- สำขำทัศนศิลป์ (วำดภำพ)
- สำขำดุริยำงคศิลป์ (ดนตรีสำกล)
- สำขำนำฏศิลป์
๑.๓ นักเรียนทุนโครงกำรช้ำงเผือก
- ผลกำรเรียนเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึน้ ไป
- ผลกำรเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึน้ ไป
- ผลกำรเรียนดีเยี่ยมในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย
ภำษำต่ำงประเทศ กำรงำนฯ/คอมพิวเตอร์ พลศึกษำ และศิลปะ (วำดภำพ นำฏศิลป์ ดนตรี)
๑.๔ นักเรียนโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน

- ๒ ๑.๕ นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
- ดนตรีไทย
- ดนตรีสำกล
- ร้องเพลง
- นำฏศิลป์
- กีฬำ
๒. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
๒.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
๒.๑.๑ สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ
เทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่ำ
๒.๑.๒ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรำยวิชำรวมกัน ๕ ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐
๒.๑.๓ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยในรำยวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน และคณิตศำสตร์พื้นฐำน
เฉลี่ยรวม ๕ ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ ๒.๕๐
๒.๑.๔ ไม่จำกัดอำยุ
๒.๑.๕ เป็นโสด
๒.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ
๒.๒.๑ สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่ำ
๒.๒.๒ ไม่จำกัดอำยุ
๒.๒.๓ เป็นโสด
๒.๓ นักเรียนทุนโครงการช้างเผือก
๒.๓.๑ ผลกำรเรียนเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึ้นไป (ได้รับกำรยกเว้นค่ำเล่ำเรียน)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรำยวิชำรวมกัน ๕ ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ ๓.๗๕
ผู้ที่ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมอยู่ในลำดับที่ ๑ – ๑๐ ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจำกโรงเรียน) จะได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นกรณีพิเศษ
- เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จำกัดอำยุ
๒.๓.๒ ผลกำรเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป (ได้รับกำรยกเว้นค่ำบำรุงกำรศึกษำ)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรำยวิชำรวมกัน ๕ ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๐
ผู้ที่ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมอยู่ในลำดับที่ ๑ – ๒๐ ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจำกโรงเรียน) จะได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นกรณีพิเศษ

- ๓ - เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จำกัดอำยุ
๒.๓.๓ ผลกำรเรียนดีเยี่ยมในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย
ภำษำต่ำงประเทศ กำรงำนฯ/คอมพิวเตอร์ พลศึกษำ และศิลปะ (วำดภำพ นำฏศิลป์ ดนตรี) (ได้รับกำรยกเว้น
ค่ำบำรุงกำรศึกษำ)
กลุ่มรำยวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศ
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมในแต่ละรำยวิชำที่นักเรียนสมัครเข้ำโครงกำร รวมกัน
๕ ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ ๔.๐๐ (๖๐ คะแนน)
- มีควำมสำมำรถพิเศษเฉพำะทำง นักเรียนต้องได้รับเกียรติบัตร (๒๐ คะแนน)
 รำงวัลระดับประเทศ
ได้ ๒๐ คะแนน
 รำงวัลชนะเลิศระดับภำค
ได้ ๑๕ คะแนน
 รำงวัลชนะเลิศระดับจังหวัด
ได้ ๑๐ คะแนน
 รำงวัลชนะเลิศระดับโรงเรียน
ได้ ๕ คะแนน
- ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์ ๒๐ คะแนน
- เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จำกัดอำยุ
กลุ่มรำยวิชำกำรงำนฯ/คอมพิวเตอร์ พลศึกษำ และศิลปะ (วำดภำพ นำฏศิลป์ ดนตรี)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่ำ
- ประเมินจำกแฟ้มสะสมผลงำน ๔๐ คะแนน
 ผลงำนระดับประเทศ
ได้ ๔๐ คะแนน
 ผลงำนระดับภำค
ได้ ๓๐ คะแนน
 ผลงำนระดับจังหวัด
ได้ ๒๐ คะแนน
 ผลงำนระดับโรงเรียน
ได้ ๑๐ คะแนน
- ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์ ๒๐ คะแนน
- ประเมินจำกกำรปฏิบัติ ๔๐ คะแนน (สำหรับกลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี ใช้กำรทำแบบทดสอบ)
- เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จำกัดอำยุ
๒.๔ นักเรียนโครงการเด็กดีมีที่เรียน
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่ำ

- ๔ - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรำยวิชำรวมกัน ๕ ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ ๒.๐๐
- ประเมินจำกแฟ้มสะสมผลงำน ๘๐ คะแนน
 จำนวนชั่วโมงจิตอำสำ ๒๐๐ ชม. ขึ้นไป ได้ ๘๐ คะแนน
 จำนวนชั่วโมงจิตอำสำ ๑๕๐ ชม.
ได้ ๖๐ คะแนน
 จำนวนชั่วโมงจิตอำสำ ๑๐๐ ชม.
ได้ ๔๐ คะแนน
 จำนวนชั่วโมงจิตอำสำ ๕๐ ชม.
ได้ ๒๐ คะแนน
- ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์ ๒๐ คะแนน
- เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จำกัดอำยุ
หมำยเหตุ
เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรในกิจกรรมจิตอำสำ บำเพ็ญประโยชน์ และประชำธิปไตย
นอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงำนภำครัฐหรือองค์กำร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ ภำคเอกชนหรือ ภำค ชุมชนหรือ องค์กร
เอกชนโดยต้องมีกำรทำ กิจกรรมจริงอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยมีเอกสำรรับรองจำกหน่วยงำนที่จัดกิจกรรม หำกไม่มีองค์กร
ใดรับรองให้สถำนศึกษำที่สังกัดอยู่รับรองกิจกรรมจิตอำสำ ที่ต้องได้รับกำรรับรองในกำรทำกิจกรรมจริง จะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
๒.๕ นักเรียนมีความสามารถพิเศษ (ดนตรีไทย ดนตรีสากล ร้องเพลง นาฏศิลป์ และกีฬา)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่ำ
- ประเมินจำกแฟ้มสะสมผลงำน ๔๐ คะแนน
 ผลงำนระดับประเทศ
ได้ ๔๐ คะแนน
 ผลงำนระดับภำค
ได้ ๓๐ คะแนน
 ผลงำนระดับจังหวัด
ได้ ๒๐ คะแนน
 ผลงำนระดับโรงเรียน
ได้ ๑๐ คะแนน
- ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์ ๒๐ คะแนน
- ประเมินจำกกำรปฏิบัติ ๔๐ คะแนน
- เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย
- เป็นโสด
- ไม่จำกัดอำยุ
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (สำมำรถ Download File ได้ที่ Web รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี หรือหน้ำ Facebook โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี หรือสำมำรถมำรับด้วยตนเองได้ที่
ห้องประชำสัมพันธ์โรงเรียน) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
๓.๒ หลักฐำนกำรจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ หรือใบรับรองว่ำกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่ำ

- ๕ ๓.๓ ทะเบียนบ้ำนฉบับจริงของ นักเรียน บิดำ มำรดำ พร้อมสำเนำ ๑ ชุด รูปถ่ำยขนำด ๑.๕ นิ้ว
จำนวน ๒ ใบ
๓.๔ บัตรประชำชนของนักเรียน
๔. วันรับสมัคร ประกาศผล รายงานตัว มอบตัวและสอบคัดห้องเรียน
๔.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
รับสมัคร/สัมภาษณ์
วันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ ห้องกลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สอบคัดเลือก
วันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
(สอบ ๓ วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ)
ประกาศผล
วันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายงานตัว
วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ถือว่ำสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ถ้ำนักเรียนไม่มำมอบตัวถือว่ำสละสิทธิ์)
๔.๒ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
รับสมัคร/สัมภาษณ์
วันที่ ๓ - ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ประกาศผล
วันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
รายงานตัว
วันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี (ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ถือว่ำสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ถ้ำนักเรียนไม่มำมอบตัวถือว่ำสละสิทธิ์)
๔.๓ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้การสอบคัดเลือก
และใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร/สัมภาษณ์
วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี
สอบคัดเลือก
วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
(สอบ ๕ วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ)
ยื่นผลคะแนน O-Net วันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑
ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี (ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ถือว่ำสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ถ้ำนักเรียนไม่มำมอบตัวถือว่ำสละสิทธิ์)

- ๖ ๔.๔ นักเรียนทุนโครงการช้างเผือก
รับสมัคร
วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ประกาศผล
วันที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
รายงานตัว
วันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
(ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ถือว่ำสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔.๕ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สอบคัดห้องเรียน
วันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ น.
(สอบ ๕ วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ)
ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชนิกำ เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
(ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ถือว่ำสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ประกำศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นำงกนกพร ดวงยิหวำ)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

ใบสมัครเลขที…่ ……………......

เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร

สมัครวันที่...........................................
เวลำ ( ) 08.30-12.00 น.
( ) 13.00-16.30 น.
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ใบสมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
เลขประจำตัวประชำชน
ข้ำพเจ้ำเด็กหญิง................................................นำมสกุล.......................................(วัน เดือน ปีเกิด)……………………………
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................หมู่ท.ี่ ............ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต………….................................................
จังหวัด......................................ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน เลขที่....................หมูท่ .ี่ .......................ตำบล/แขวง.........................................................................
อำเภอ/เขต................................................จังหวัด.............................โทรศัพท์(บ้ำน)...............................(มือถือ)……………………………………………
ชื่อบิดำ...........................................นำมสกุล.................................อำชีพ....................................................โทรศัพท์...............................................
ชื่อมำรดำ.......................................นำมสกุล.................................อำชีพ....................................................โทรศัพท์...............................................
เรียนชั้น ป.6 จำกโรงเรียน...........................................................อำเภอ...........................................จังหวัด………………………………………………..
ชื่อผู้ปกครอง....................................................นำมสกุล...................................อำชีพ............................โทรศัพท์(บ้ำน)…………….........................
มีควำมสัมพันธ์กับนักเรียนโดยเป็น....................................โทรศัพท์มือถือ.............................โทรศัพท์ที่ทำงำน....................................................
เจ้ำบ้ำนมีควำมสัมพันธ์กับนักเรียนโดยเป็น  บิดำ – มำรดำ  ปู่ – ย่ำ  ตำ – ยำย  อื่น ๆ ระบุ.........................................
ข้ำพเจ้ำประสงค์จะสมัครเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 256๑ กรณีดังนี้
( ) นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (คณิตศำสตร์ – วิทยำศำสตร์)
( ) นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร
( ) นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริกำร
( ) นักเรียนทุนโครงกำรช้ำงเผือก
 ผลกำรเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป
 ผลกำรเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป
 ผลกำรเรียนดีเยี่ยมในรำยวิชำ
 วิทยำศำสตร์
 คณิตศำสตร์
 สังคมศึกษำ
 ภำษำไทย
 ภำษำต่ำงประเทศ
 กำรงำนฯ/คอมพิวเตอร์  พลศึกษำ (กีฬำ)
 ศิลปะ (วำดภำพ นำฏศิลป์ ดนตรี)
( ) นักเรียนโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน
( ) นักเรียนมีควำมสำมำรถพิเศษ
 ดนตรีไทย
 ดนตรีสำกล
 ร้องเพลง
 นำฏศิลป์
 กีฬำ
(ลงชื่อ)………………………….......... ผูส้ มัคร
(................................................)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ตรวจหลักฐำน
หลักฐำนที่นำมำสมัคร
 เอกสำรแสดงผลกำรเรียน  เอกสำรแสดงกำรศึกษำชั้นป. ๖
 สำเนำทะเบียนบ้ำน
 ของบิดำ
 ของมำรดำ  ของนักเรียน
 อื่น ๆ ..............................................................
กำรตรวจสอบหลักฐำนและใบสมัคร
 ถูกต้องตรงกัน
 ไม่ตรงกัน ระบุ...........................................
(ลงชื่อ)............................................. .ผู้ตรวจหลักฐำน
(...............................................)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียน
 ลงทะเบียนแล้ว
(ลงชื่อ)............................................... ผูล้ งทะเบียน
(...........................................)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่สัมภำษณ์
(ลงชื่อ).................................................ผูส้ ัมภำษณ์
(............................................)

ใบสมัครเลขที่........................................

เลขประจำตัวผู้สมัคร

สมัครวันที่...........................................
เวลำ ( ) 08.30-12.00 น.
( ) 13.00-16.30 น.
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ใบสมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
เลขประจำตัวประชำชน
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/เด็กหญิง..................................................................นามสกุล................................................................
เกิดวันที่................เดือน..............................................พ.ศ..................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่.......................หมู่ที่.........................
ตาบล/แขวง................................. อาเภอ/เขต…………....................................จังหวัด................................................................................................
ชื่อบิดา..........................................นามสกุล.................................อาชีพ....................................................โทรศัพท์...................................................
ชื่อมารดา.......................................นามสกุล.................................อาชีพ....................................................โทรศัพท์..................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.........................หมู่ที่...................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต...................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์ ...........................โทรศัพท์(บ้าน)..............................(มือถือ).…………………………….......................
สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน...........................................................ตาบล.........................................
อาเภอ...........................................จังหวัด……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
คะแนนเฉลี่ยสะสม..................................................................
ข้ำพเจ้ำประสงค์จะสมัครเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ 256๑ กรณีดังนี้
( ) นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (คณิตศำสตร์ – วิทยำศำสตร์)
( ) นักเรียนห้องเรียนทั่วไป
( ) นักเรียนทุนโครงกำรช้ำงเผือก
 ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึ้นไป
 ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป
 ผลการเรียนดีเยี่ยมในรายวิชา
 วิทยาศาสตร์
 คณิตศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 การงานฯ/คอมพิวเตอร์  พลศึกษา (กีฬา)
 ศิลปะ (วาดภาพ นาฏศิลป์ ดนตรี)
( ) นักเรียนโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน
( ) นักเรียนมีควำมสำมำรถพิเศษ
 ดนตรีไทย
 ดนตรีสากล
 ร้องเพลง
 นาฏศิลป์
 กีฬา
ข้ำพเจ้ำขอเลือกเรียนตำมโครงสร้ำง ใส่เลข 1, 2, 3 ในช่อง  เรียงตำมลำดับควำมสนใจ ดังนี้
 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
 ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
 สังคมศึกษา - ภาษาไทย
 คหกรรม
 ศิลปกรรม ( ) นาฏศิลป์ ( ) ดนตรีสากล ( ) ทัศนศิลป์
ถ้ำไม่ได้ตำมที่เลือก ( ) ขอให้โรงเรียนจัดให้
(
) ขอสละสิทธิ์
(ลงชื่อ)………………………….......... ผู้สมัคร
(................................................)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ตรวจหลักฐำน
หลักฐำนที่นำมำสมัคร
 เอกสารแสดงผลการเรียน  เอกสารแสดงการศึกษาชั้นม.3
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 ของบิดา
 ของมารดา  ของนักเรียน
 อื่น ๆ ..............................................................
กำรตรวจสอบหลักฐำนและใบสมัคร
 ถูกต้องตรงกัน
 ไม่ตรงกัน ระบุ...........................................
(ลงชื่อ)............................................. .ผู้ตรวจหลักฐาน
(...............................................)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียน
 ลงทะเบียนแล้ว
(ลงชื่อ)............................................... ผูล้ งทะเบียน
(...........................................)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่สัมภำษณ์
(ลงชื่อ).................................................ผูส้ ัมภาษณ์
(............................................)

