ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
----------------------------------------------ด้วยโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดการเรียนการสอน
ในระดั บ ชั ้น มั ธ ยมศึ กษาปี ท ี่ 1 – 6 ได้ รั บ การคั ด เลื อกจาก สพฐ. ให้ เข้ า ร่ ว มโครงการจั ดห้ องเรี ย นพิเศษวิท ยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ มของ สสวท. โรงเรี ย นมาตรฐานสากล (World Class Standard school)
โรงเรียนโครงการสถาบันขงจื้อ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่2 (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนวิเชียรมาตุ
นับเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และเป็นโรงเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 วิชาคณิตศาสตร์
ดังนั้น โรงเรียนจึงได้ดำเนินการรับนักเรียนเข้า ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ดังนี้
ระดับ ม. 1
1) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) รับ 36 คน
2) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT.) รับ 72 คน
3) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
รับ 36 คน
รวมรับ 144 คน
ระดับ ม. 4
1) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) รับ 30 คน
2) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SMP)
รับ 72 คน
3) โครงการห้องเรียนพิเศษสะเต็มศึกษา (STEM)
รับ 36 คน
4) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
รับ 18 คน
5) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และภาษาญีป่ ุ่น
รับ 18 คน
รวมรับ 174 คน
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 โรงเรียนวิเชียรมาตุจึงกำหนดการ
รับนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) จำนวน 36 คน
1.1 กำลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
1.2 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (กรณีผลการเรียนเป็นรายปีต้องมีผลการ
เรียน 2 ปีการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ดังนี้
1.2.1 - ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน (หรือ 2 ปีการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ
- วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน (หรือ 2 ปีการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ
- วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน (หรือ 2 ปีการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.2 หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 1.2.1 ต้องได้รับรางวัล/เกียรติบัตรจากการประกวด หรือการแข่งขัน ด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ และ/หรื อ คณิ ต ศาสตร์ ระดั บ ภาคหรื อ ระดั บ ประเทศขึ ้ น ไป เช่ น การประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์
ระดับประเทศ เป็นต้น
1.3 มีสัญชาติไทย

1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึง่ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.6 มีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนวิเชียรมาตุ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน
1.7 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบ/เงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร
** หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม (สสวท.) สามารถสมัครสอบโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(SMT) ได้ **
*** นักเรียนคนใดที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิก์ ารเข้าศึกษาต่อทันที ***

2. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) จำนวน 72 คน
2.1 กำลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
2.2 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (กรณีผลการเรียนเป็นรายปีต้องมีผลการ
เรียน 2 ปีการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ดังนี้
2.2.1 - ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน (หรือ 2 ปีการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
- วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน (หรือ 2 ปีการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
- วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน (หรือ 2 ปีการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75
2.2.2 หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 2.2.1 ต้องได้รับรางวัล/เกียรติบัตรจากการประกวด หรือการแข่งขัน ด้าน
วิทยาศาสตร์ และ/หรือคณิตศาสตร์ และ/หรือคอมพิวเตอร์ ระดับภาคหรือระดับประเทศขึ้นไป เช่น การประกวดและ
แข่งขันทางด้านคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ เป็นต้น
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึง่ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการศึกษา
2.5 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
2.6 มีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนวิเชียรมาตุ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน
2.7 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบ/เงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร
*** นักเรียนคนใดที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิก์ ารเข้าศึกษาต่อทันที ***

3. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ จำนวน 36 คน
3.1 กำลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
3.2 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (กรณีผลการเรียนเป็นรายปีต้องมีผลการ
เรียน 2 ปีการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ดังนี้
3.2.1 - ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน (หรือ 2 ปีการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
- วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน (หรือ 2 ปีการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
- วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน (หรือ 2 ปีการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.2.2 หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 3.2.1 ต้องได้รับรางวัล /เกียรติบัตรจากการประกวด หรือการแข่งขัน
ด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือคณิตศาสตร์ ระดับภาคหรือระดับประเทศขึ้นไป เช่น การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ เป็นต้น
3.3 มีสัญชาติไทย
3.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึง่ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการศึกษา
3.5 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
3.6 มีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนวิเชียรมาตุ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน
3.7 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบ/เงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร
*** นักเรียนคนใดที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิก์ ารเข้าศึกษาต่อทันที ***

การคัดเลือก โดยวิธีการสอบคัดเลือก
ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน โครงการ 1, 2 วิชาที่สอบคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และ ภาษาอังกฤษ โครงการ 3 วิชาที่สอบคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น
ณ ห้องบริหารงานงบประมาณ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 (ระเบียบการพร้อมใบสมัคร 100 บาท)
วันรับสมัคร วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ค่าดำเนินการสอบ 100 บาท)
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โดยให้มายื่นใบสมัครตามตารางวันและเวลาดังนี้
วันที่
19 มี.ค. 64
20 มี.ค. 64
21 มี.ค. 64
22 มี.ค. 64
23 มี.ค. 64
ลำดับ
หมายเลขระเบียบการ 10001-10150 10151-10300 10301-10450 10451-10600 10601-10750
วันสอบคัดเลือก วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเรียน 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
วันประกาศผล วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ หรือทาง website: http//www.wch.ac.th
วันรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ
วันมอบตัว วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) จำนวน 30 คน
1.1 กำลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ
1.2 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ดังนี้
1.2.1 - ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ
- วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ
- วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.2 หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 1.2.1 ต้องได้รับรางวัล/เกียรติบัตรจากการประกวด หรือการแข่งขัน ด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ และ/หรื อ คณิ ต ศาสตร์ ระดั บ ภาคหรื อ ระดั บ ประเทศขึ ้ น ไป เช่ น การประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์
ระดับประเทศ เป็นต้น
1.3 มีสัญชาติไทย
1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึง่ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.6 มีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนวิเชียรมาตุ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน
1.7 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบ/เงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร
** หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
สามารถสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SMP.) และ โครงการห้องเรียนพิเศษสะเต็มศึกษา
(STEM) ได้**
*** นักเรียนคนใดที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิก์ ารเข้าศึกษาต่อทันที ***

2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SMP.) จำนวน 72 คน
2.1 กำลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ
2.2 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ดังนี้
2.2.1 - ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
- วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
- วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
2.2.2 หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 2.2.1 ต้องได้รับรางวัล/เกียรติบัตรจากการประกวด หรือการแข่งขัน ด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ และ/หรื อ คณิ ต ศาสตร์ ระดั บ ภาคหรื อ ระดั บ ประเทศขึ ้ น ไป เช่ น การประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์
ระดับประเทศ เป็นต้น
2.3 มีสัญชาติไทย

2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึง่ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการศึกษา
2.5 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
2.6 มีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนวิเชียรมาตุ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน
2.7 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบ/เงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร
** หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครสอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SMP) สามารถสมัครสอบ
โครงการห้องเรียนพิเศษสะเต็มศึกษา (STEM) ได้ด้วย**
*** นักเรียนคนใดที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิก์ ารเข้าศึกษาต่อทันที ***

3. โครงการห้องเรียนพิเศษสะเต็มศึกษา (STEM) จำนวน 36 คน
3.1 กำลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ
3.2 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ดังนี้
3.2.1 - ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
- วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
- วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.2.2 หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 3.2.1 ต้องได้รับรางวัล/เกียรติบัตรจากการประกวด หรือการแข่งขัน ด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ และ/หรื อคณิ ต ศาสตร์ ระดั บ ภาคหรื อ ระดั บ ประเทศขึ ้ น ไป เช่ น การประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์
ระดับประเทศ
3.3 มีสัญชาติไทย
3.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึง่ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการศึกษา
3.5 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
3.6 มีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนวิเชียรมาตุ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน
3.7 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบ/เงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร
*** นักเรียนคนใดที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิก์ ารเข้าศึกษาต่อทันที ***

4. โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จำนวน 18 คน
4.1 กำลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ
4.2 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ดังนี้
4.2.1 - ไม่จำกัดผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา และ
- วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
4.2.2 หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 4.2.1 ต้องได้รับรางวัล/เกียรติบัตรจากการประกวด หรือการแข่งขัน ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ระดับภาคหรือระดับประเทศขึ้นไป เช่น การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับประเทศ เป็นต้น
4.3 มีสัญชาติไทย
4.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึง่ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการศึกษา
4.5 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
4.6 มีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนวิเชียรมาตุ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน
4.7 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบ/เงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร
*** นักเรียนคนใดที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิก์ ารเข้าศึกษาต่อทันที ***

5. โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น จำนวน 18 คน
5.1 กำลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ
5.2 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ดังนี้
5.2.1 - ไม่จำกัดผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา และ
- วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
5.2.2 หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 5.2.1 ต้องได้รับรางวัล/เกียรติบัตรจากการประกวด หรือการแข่งขัน ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ระดับภาคหรือระดับประเทศขึ้นไป เช่น การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับประเทศ เป็นต้น
5.3 มีสัญชาติไทย
5.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึง่ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการศึกษา

5.5 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
5.6 มีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนวิเชียรมาตุ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน
5.7 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบ/เงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร
*** นักเรียนคนใดที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิก์ ารเข้าศึกษาต่อทันที ***

การคัดเลือก โดยวิธีการสอบคัดเลือก
ใช้ แ บบทดสอบวั ด ความสามารถทางวิ ช าการของโรงเรี ย นโครงการ 1, 2, 3 วิ ช าที ่ ส อบคื อ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ โครงการ 4, 5 วิชาที่สอบคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น
ณ ห้องบริหารงานงบประมาณ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 (ระเบียบการพร้อมใบสมัคร 100 บาท)
วันรับสมัคร วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ค่าดำเนินการสอบ 100 บาท)
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โดยให้มายื่นใบสมัครตามตารางวันและเวลาดังนี้
วันที่
19 มี.ค. 64
20 มี.ค. 64
21 มี.ค. 64
22 มี.ค. 64
23 มี.ค. 64
ลำดับ
หมายเลขระเบียบการ 10001-10150 10151-10300 10301-10450 10451-10600 10601-10750
วันสอบคัดเลือก วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเรียน 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
วันประกาศผล วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ หรือทาง website: http//www.wch.ac.th
วันรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ
วันมอบตัว วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ
การสมัครและหลักฐานการรับสมัคร (ทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
1. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ลง
ในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบให้เรียบร้อย
2. แนบใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองความประพฤติ ซึ่งนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามตาม
รูปแบบที่กำหนด
3. นักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษา 2563 จะต้องมี ปพ. 1:2 และนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
ปีการศึกษา 2563 จะต้องมี ปพ. 1:3 ประกอบการสมัคร
* ให้นักเรียนยื่นใบสมั ครพร้อมหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ หอประชุ มโรงเรียนวิเชียรมาตุ ระหว่างวันที่
19 – 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
จำหน่าย
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผล
ระเบียบการ
8 เม.ย. 64
ม.1 15 ก.พ. - 23 มี.ค. 64 19 - 23 มี.ค. 64
3 เม.ย. 64
(100 บาท)
(100 บาท)
9 เม.ย. 64
ม.4 ในวันและเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 4 เม.ย. 64
ห้องบริหารงาน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สถานที่
หอประชุม
อาคารเรียน 5
งบประมาณ
www.wch.ac.th
ระดับ

รายงานตัว

มอบตัว

8 เม.ย. 64

19 เม.ย. 64

9 เม.ย. 64

20 เม.ย. 64

หอประชุม

หอประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสถานที่ติดต่อ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 075-572059 website : http//www.wch.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
(นางยุภา พรเศรษฐ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ

