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ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
-------------------------โรงเรี ย นวิ สุ ท ธิ ก ษั ต รี ก ำหนดรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเข้ ำศึ ก ษำต่ อ ในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ ๔
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรรับนักเรียนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๖ เรื่องนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน
จึงกำหนดแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. จานวนนักเรียนที่รับ
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ (ชำย - หญิง) จำนวน ๓๙๕ คน ด้วยวิธีกำรสอบคัดเลือก
โดยแบ่งสัดส่วนและวิธีกำร ดังนี้
๑.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์) จำนวน ๓๕ คน
๑.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ จำนวน ๓๖๐ คน ดังนี้
๑.๒.๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
๑.๒.3 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
๑.๒.4 แผนการเรียนคหกรรม
๑.๒.5 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
๑.๒.6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
๑.๒.7 แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา
๑.๒.8 แผนการเรียนศิลปกรรม
- สำขำทัศนศิลป์ (วำดภำพ)
- สำขำดุริยำงคศิลป์ (ดนตรีสำกล)
- สำขำนำฏศิลป์
๑.๓ นักเรียนทุนโครงกำรช้ำงเผือก (ผลกำรเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป) ไม่จำกัดจำนวน
๑.๔ นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
- ดนตรีไทย
- ดนตรีสำกล
- ร้องเพลง
- นำฏศิลป์
- กีฬำ (เฉพำะวอลเลย์บอลและฟุตซอลหญิง)
๒. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
๒.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
๒.๑.๑ สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ
เทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่ำ
๒.๑.๒ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรำยวิชำรวมกัน ๕ ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐

๒

๒.๑.๓ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยในรำยวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำนและคณิตศำสตร์พื้นฐำน
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 ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่ำ
๒.๒.๒ ไม่จำกัดอำยุ
๒.๒.๓ เป็นโสด
๒.๓ นักเรียนทุนโครงการช้างเผือก
๒.๓.๑ ผลกำรเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป (ได้รับกำรยกเว้นค่ำเล่ำเรียน)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรำยวิชำรวมกัน ๕ ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๐
ผู้ที่ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมอยู่ในลำดับที่ ๑ – ๑๐ ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจำกโรงเรียน) จะได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นกรณีพิเศษ
๒.๓.๒ ควำมสำมำรถพิเศษ (ได้รับกำรยกเว้นค่ำเล่ำเรียน)
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมในทุกรำยวิชำรวมกัน ๕ ภำคเรียนไม่น้อยกว่ำ ๒.๗๕
- มีเกียรติบัตรหรือผลรำงวัลระดับภำค
๒.๔ นักเรียนมีความสามารถพิเศษ (ดนตรีไทย ดนตรีสากล ร้องเพลง นาฏศิลป์ และกีฬา)
(เฉพาะวอลเลย์บอลและฟุตซอลหญิง)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 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) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๓.๒ หลักฐำนกำรจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ หรือใบรับรองว่ำกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่ำ

๓

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 นักเรียนทุนโครงการช้างเผือก
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน – ๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ น.
ประกาศผล
วันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ยืนยันสิทธิ์/จาหน่ายเครื่องแบบ
วันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ทาสัญญาทุน
วันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายงานตัว
วันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
(ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ถือว่ำสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔.๒ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
รับสมัคร/สัมภาษณ์
วันที่ ๒๒ - ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ ห้องกลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สอบคัดเลือก
วันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
(สอบ ๓ วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ)
ประกาศผล/รายงานตัว
วันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ถือว่ำสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ถ้ำนักเรียนไม่มำมอบตัวถือว่ำสละสิทธิ์)
๔.๓ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
รับสมัคร/สัมภาษณ์ วันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๒ - ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแนะแนว
ประกาศผล
วันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
รายงานตัว
วันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องแนะแนว (ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ถือว่ำสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ถ้ำนักเรียนไม่มำมอบตัวถือว่ำสละสิทธิ์)
๔.๔ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้การสอบคัดเลือก
และใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร/สัมภาษณ์
วันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สอบคัดเลือก
วันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
(สอบ ๕ วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ)
ยื่นผลคะแนน O-Net วันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓

๔

ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
(ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ถือว่ำสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ถ้ำนักเรียนไม่มำมอบตัวถือว่ำสละสิทธิ์)
๔.๕ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สอบคัดเลือก
วันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ น.
ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
(ถ้ำนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ถือว่ำสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ประกำศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
ว่ำทีร่ ้อยโท ……………………………………
(ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนำ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิสทุ ธิกษัตรี

เลขที่ประจาตัวผู้สมัคร
ใบสมัครเลขที…่ ……………......
สมัครวันที่...........................................
เวลา ( ) 08.30-12.00 น.
( ) 13.00-16.30 น.
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เลขประจำตัวประชำชน
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำงสำว/เด็กหญิง..................................................................นำมสกุล................................................................
เกิดวันที่................เดือน..............................................พ.ศ..................................ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่.......................หมู่ที่.........................
ตำบล/แขวง................................. อำเภอ/เขต…………....................................จังหวัด................................................................................................
ชื่อบิดำ..........................................นำมสกุล.................................อำชีพ....................................................โทรศัพท์...................................................
ชื่อมำรดำ.......................................นำมสกุล.................................อำชีพ....................................................โทรศัพท์..................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.........................หมู่ที่...................ตำบล/แขวง........................................................อำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์ ...........................โทรศัพท์(บ้ำน)..............................(มือถือ).…………………………….......................
สำเร็จกำรศึกษำหรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำกโรงเรียน...........................................................ตำบล.........................................
อำเภอ...........................................จังหวัด……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
คะแนนเฉลี่ยสะสม.....................................
ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 256๓ กรณีดังนี้
( ) นักเรียนทุนโครงการช้างเผือก  ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป  ความสามารถพิเศษ (วอลเลย์บอลและฟุตซอลหญิง)
( ) นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted (คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์)
( ) นักเรียนห้องเรียนทั่วไป
( ) นักเรียนมีความสามารถพิเศษ
 ดนตรีไทย
 ดนตรีสำกล
 ร้องเพลง
 นำฏศิลป์
 กีฬำ
ข้าพเจ้าขอเลือกเรียนตามโครงสร้าง ใส่เลข 1, 2, 3 ในช่อง  เรียงตามลาดับความสนใจ ดังนี้
 วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์
 วิทยำศำสตร์ – คอมพิวเตอร์
 คณิตศำสตร์ - ภำษำอังกฤษ
 ภำษำอังกฤษ – ภำษำจีน
 ภำษำอังกฤษ - ภำษำญี่ปุ่น
 สังคมศึกษำ - ภำษำไทย
 คหกรรม
 ศิลปกรรม ( ) นำฏศิลป์ ( ) ดนตรีสำกล ( ) ทัศนศิลป์
ถ้าไม่ได้ตามที่เลือก ( ) ขอให้โรงเรียนจัดให้
(
) ขอสละสิทธิ์
(ลงชื่อ)...........……………………….......... ผู้สมัคร
(................................................)
สาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน
สาหรับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
หลักฐานที่นามาสมัคร
 ลงทะเบียนแล้ว
 เอกสำรแสดงผลกำรเรียน  เอกสำรแสดงกำรศึกษำชั้น ม. ๓
 สำเนำทะเบียนบ้ำน
(ลงชื่อ)............................................... ผูล้ งทะเบียน
 ของบิดำ
 ของมำรดำ  ของนักเรียน
(...........................................)
 อื่น ๆ ..............................................................
สาหรับเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์
การตรวจสอบหลักฐานและใบสมัคร
 ถูกต้องตรงกัน
(ลงชื่อ).................................................ผูส้ ัมภำษณ์
 ไม่ตรงกัน ระบุ...........................................
(............................................)
(ลงชื่อ)............................................. .ผู้ตรวจหลักฐำน
(...............................................)

