
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
เร่ือง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

ประเภทนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกต ิ
------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World  Class Standard School) และโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบสองภาษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated Studies = EIS) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564     

ดังนั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ  
1.นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม จากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา   
2.นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น 
3.นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
4.นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
5.นักเรียนเรียนรวม 

โดยมีแผนการเรียน 7 แผนการเรียน จ านวน 13 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 44 คน รับทั้งหมด 572 
คน และโรงเรียนรับนักเรียนทั่วไปที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอ่ืน เข้าเรียนสมทบกับนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม จากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เข้าเรียนตามแผนการเรียนต่างๆอีกจ านวน 153 คน โดยเปิดรับ
สมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามแผนการเรียน ดังนี้ 

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวน  41 คน 
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จ านวน   10 คน 
- แผนการเรียนศิลปะ    จ านวน   7 คน 
- แผนการงานอาชีพ    จ านวน  - คน 
- แผนการเรียนพลศึกษา   จ านวน  23 คน 
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  จ านวน  8 คน 
- แผนการเรียนสังคมศึกษา   จ านวน  51 คน 

 



 
 

 
 
 
 

1. คุณสมบัติของผู้เรียน 
1.1 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
1.2 เป็นโสด 
1.3 รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
1.4 เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการเรียน การกวดขันความประพฤติ และการให้

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
1.6 ไม่ป่วยเป็นโรคต้องห้าม อันเป็นผลให้เป็นอุปสรรคในการเรียน 

 
2. หลักฐานการรับสมัคร 

2.1 ใบสมัครของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  
2.2 หลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พร้อม

ถ่ายส าเนา 1 ฉบับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยให้ผู้ปกครองเซ็นส าเนาถูกต้องทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
2.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา 1 ฉบับ ฉบับ โดยให้ผู้ปกครองเซ็นส าเนาถูกต้อง(ประกอบด้วย

ฉบับที่มีหน้าที่แสดงบ้านเลขที่/ชื่อของนักเรียน/ชื่อบิดาและชื่อมารดาของนักเรียน) มาแสดงด้วย 
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 3x4 เซนติเมตร ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม

แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
 

3. แผนการเรียน/คุณสมบัติเฉพาะแผนการเรียน 
3.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ต้องมีผลการเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(เฉพาะรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน)ไม่ต่ า
กว่า 2.50 และผลการเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(เฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน)ไม่ต่ ากว่า 2.50 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ม.1 - ม.3) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3.2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
ต้องมผีลการเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(เฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน)ไม่ต่ า
กว่า 2.25 และผลการเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(เฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน)ไม่ต่ ากว่า 2.25 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ม.1 - ม.3) ไม่ต่ ากว่า 2.25 

 

ประเภทนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จากโรงเรียนอื่น 



 
 

3.3 แผนการเรียนศิลปะ 
ต้องมีผลการเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไม่ต่ ากว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 6 ภาคเรียน (ม.1 - ม.3) ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ ได้รับรางวัลศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหรียญ
ทองแดงข้ึนไปพร้อมหลักฐานยืนยัน 

          3.4 แผนการเรียนพลศึกษา 
ต้องมีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ม.1 - ม.3) ไม่ต่ ากว่า 
2.00 หรือ เป็นนักกีฬาที่มีผลรางวัลการแข่งขันพร้อมหลักฐานยืนยัน 

          3.5 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
ต้องมีผลการเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(เฉพาะภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน)ไม่ต่ ากว่า 
2.25 และวิชาภาษาจีนไม่ต่ ากว่า 2.50 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ม.1 - ม.3)        
ไม่ต่ ากว่า 2.25 

3.6 แผนการเรียนสังคมศึกษา 
ต้องมีผลการเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไม่ต่ ากว่า 2.25         
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ม.1 - ม.3) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

4. ก าหนดการรับใบสมัคร /วันรับสมัคร /วันสอบคัดเลือก /วันประกาศผล /วันรายงานตัว /วันมอบตัว 
4.1 การรับใบสมัคร สามารถขอรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  

หน้าห้องประสัมพันธ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา หน้าประตู1 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
4.2 วันรับสมัคร  วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564  

ให้น าหลักฐานตามข้อ 2 มายื่น ตั้งแต่เวลา เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ ห้องประชุมธรรมบูชา ชั้นล่างอาคาร 5  
การแต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมมาสมัครด้วยตนเอง 

4.3 วันสอบคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2564  
เวลา 09.00 – 15.00 น. วิชาที่สอบคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ (ใช้ดินสอ 2B ท าข้อสอบ)  
หมายเหตุ ให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมและมาเข้าแถวเพ่ือรับฟังค าชี้แจง  
เวลา 08.15 น. 

4.4 วันประกาศผล วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
- ณ ป้ายประกาศหน้าห้องประชุมธรรมบูชา อาคาร 5 
- เว็บไซต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา www.wrk.ac.th 
- เพจ facebook โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
- เพจ facebook งานรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

 

http://www.wrk.ac.th/


 
 

4.5 วันรายงานตัว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
เวลา 08.30 – 16.30 น. นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตวัตามก าหนดนี้  
ณ ห้องประชุมธรรมบูชา ชัน้ล่างอาคาร 5 โรงเรยีนวดัไร่ขิงวิทยา โดยแต่งกายชุดนักเรยีน
โรงเรียนเดิม  
หมายเหตุ หากไม่มารายงานตัวตามก าหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 

4.6 วันมอบตัว  วันที่ 9 พฤษภาคม 2564  
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์            
อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  
นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัวพร้อมกับหลักฐานที่ใช้มอบตัว  
และต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา – เงินอ่ืน เๆพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามที่โรงเรียนก าหนด  
(หลังเวลา 12.00 – 16.30 น. มอบตัวที่ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 5) 

 หลักฐานที่ต้องน ามาในการมอบตัว 
   4.6.1 ใบมอบตัว(โรงเรียนจะแจกให้ในวันรายงานตัว) 

4.6.2 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ฉบับจบการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(6ภาคเรียน) 2 ฉบับ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมฉบับจริง 

   4.6.3 ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
   4.6.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
   4.6.5 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดา, ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 

4.6.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง อย่างละ 1 
ฉบับ พร้อมบัตรตัวจริง 

หมายเหตุ หากไม่มาด าเนินการตามวัน เวลา ที่ก าหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษประเภทห้องเรียนปกติ ประเภทการรับสมัครและจ านวนรับสมัคร มี 2 

ประเภท ดังนี้ 

 ความสามารถด้านศิลปะ     จ านวน 3 คน 
- ดนตรีไทย  
- ดนตรีสากล-ขับร้อง 
- นาฏศิลป์ 
- ทัศนศิลป์ 

 ความสามารถด้านสังคมศึกษา     จ านวน 10 คน 
- การสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ  
- การสวดมนต์แปลบาลี/อังกฤษ  
- โครงงานคุณธรรม  
- การตอบปัญหาสังคมต่างๆ  
- การตอบปัญหาธรรม  
- อ่ืนๆ  

โดยผู้รับผิดชอบแต่ละด้านจะก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตามความสามารถพิเศษแต่ละด้านอย่าง
ชัดเจน 

1. คุณสมบัติของผู้เรียน 
1.1 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
1.2 เป็นโสด 
1.3 รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
1.4 เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการเรียน การกวดขันความประพฤติ และการให้

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
1.6 ไม่ป่วยเป็นโรคต้องห้าม อันเป็นผลให้เป็นอุปสรรคในการเรียน 
1.7 มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง ตามประเภทการรับสมัคร 

 
 
 
 

ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 



 
 

2. หลักฐานการรับสมัคร 
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  
2.2 หลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พร้อม

ถ่ายส าเนา 1 ฉบับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยให้ผู้ปกครองเซ็นส าเนาถูกต้องทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
2.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา 1 ฉบับ ฉบับ โดยให้ผู้ปกครองเซ็นส าเนาถูกต้อง(ประกอบด้วย

ฉบับที่มีหน้าที่แสดงบ้านเลขที่/ชื่อของนักเรียน/ชื่อบิดาและชื่อมารดาของนักเรียน) มาแสดงด้วย 
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 3x4 เซนติเมตร ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม

แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
2.5 แฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือถ้วยรางวัล ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ตาม

ประเภทความสามารถท่ีจะสมัคร 
3. ก าหนดการรับใบสมัคร /วันรับสมัคร /วันสอบคัดเลือก /วันประกาศผล /วันรายงานตัว /วันมอบตัว 

3.1 การรับใบสมัคร สามารถขอรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  
ทีห่น้าห้องประสัมพันธ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา หน้าประตู1 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3.2 วันรับสมัคร  วันที่ 24 – 27 เมษายน 2564  
ให้น าหลักฐานตามข้อ 2 มายื่น ตั้งแต่เวลา เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ ห้องประชุมธรรมบูชา ชั้นล่างอาคาร 5  
การแต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมมาสมัครด้วยตนเอง 

3.3 วันสอบคัดเลือก วันที่ 29 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 – 15.00 น. วิชาที่สอบคือ ตามความสามารถพิเศษแต่ละประเภท 
โดยแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
หมายเหตุ ให้นักเรียนมาเข้าแถวเพื่อรับฟังค าชี้แจง เวลา 08.15 น. 

3.4 วันประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2564  
ณ ป้ายประกาศหน้าห้องประชุมธรรมบูชา อาคาร 5 
หมายเหตุ 1. ให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมและมาเข้าแถวเพ่ือรับฟังค า
ชี้แจง  เวลา 08.15 น. 

  2. นักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ผ่านจะถูกน ารายช่ือไปรวมกับ
นักเรียนประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นต่อไป 
โดยจะถูกคัดแยกตามแผนความสามารถพิเศษท่ีสมัคร  
และให้มาสอบข้อเขียนใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00น. 
วิชาที่สอบคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ (ใช้ดินสอ 2B ท าข้อสอบ) 

3.5 วันรายงานตัว วันที่ 30 เมษายน 2564  



 
 

เวลา 08.30 – 16.30 น. นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตัวตาม
ก าหนดนี้ ณ ห้องประชุมธรรมบูชา ชั้นล่างอาคาร 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
โดยแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม  
หากไม่มารายงานตัวตามก าหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 

3.6 วันมอบตัว  วันที่ 9 พฤษภาคม 2564  
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อาคาร 6    
ชั้น 2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  
นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัวพร้อมกับหลักฐานที่ใช้มอบตัว และ
ต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา – เงินอ่ืน เๆพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามที่โรงเรียนก าหนด  
(หลังเวลา 12.00 – 16.30 น. มอบตัวที่ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 5) 

 หลักฐานที่ต้องน ามาในการมอบตัว 
   3.6.1 ใบมอบตัว 

3.6.2 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ฉบับจบการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(6ภาคเรียน) 2 ฉบับ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมฉบับจริง 

   3.6.3 ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
   3.6.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
   3.6.5 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดา, ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 

3.6.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง อย่างละ 1 
ฉบับ พร้อมบัตรตัวจริง 
ถ้าไม่มาด าเนินการตามวัน เวลา ที่ก าหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษในประเภทห้องเรียนปกติ รับจากนักเรียน 2 ประเภท ดังนี้ 

 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลง
ร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

- วัดไร่ขิงพระอารามหลวงเป็นผู้พิจารณาและออกเอกสารรับรองให้กับทางโรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยา  

 นักเรียนที่เป็นบุตรและบุคลากรในโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
- เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาที่มีการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน 
- เป็นบุตรที่สืบสายเลือดโดยตรงเท่านั้น หรือ เป็นบุตรบุญธรรมที่มีการรับรองจากค าสั่งศาล

พร้อมเอกสารยืนยันเพื่อประกอบพิจารณา 
1. คุณสมบัติของผู้เรียน 

1.1 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

1.2 เป็นโสด 
1.3 รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
1.4 เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการเรียน การกวดขันความประพฤติ และการให้

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
1.6 ไม่ป่วยเป็นโรคต้องห้าม อันเป็นผลให้เป็นอุปสรรคในการเรียน 

2. หลักฐานการรับสมัคร 
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  
2.2 หลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พร้อม

ถ่ายส าเนา 1 ฉบับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยให้ผู้ปกครองเซ็นส าเนาถูกต้องทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
2.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา 1 ฉบับ ฉบับ โดยให้ผู้ปกครองเซ็นส าเนาถูกต้อง(ประกอบด้วย

ฉบับที่มีหน้าที่แสดงบ้านเลขที่/ชื่อของนักเรียน/ชื่อบิดาและชื่อมารดาของนักเรียน) มาแสดงด้วย 
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 3x4 เซนติเมตร ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม

แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
3. ก าหนดการรับใบสมัคร /วันรับสมัคร /วันสอบคัดเลือก /วันประกาศผล /วันรายงานตัว /วันมอบตัว 

3.1 การรับใบสมัคร สามารถขอรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  
หน้าห้องประสัมพันธ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา หน้าประตู1 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3.2 วันรับสมัคร  วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564  

ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 



 
 

ให้น าหลักฐานตามข้อ 2 มายื่น ตั้งแต่เวลา เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ ห้องประชุมธรรมบูชา ชั้นล่างอาคาร 5  
การแต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมมาสมัครด้วยตนเอง 

3.3 วันสอบคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2564  
เวลา 09.00 – 15.00 น. วิชาที่สอบคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ (ใช้ดินสอ 2B ท าข้อสอบ)  
หมายเหตุ ให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมและมาเข้าแถวเพ่ือรับฟังค าชี้แจง  
เวลา 08.15 น. 

3.4 วันประกาศผล วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
- ณ ป้ายประกาศหน้าห้องประชุมธรรมบูชา อาคาร 5 
- เว็บไซต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา www.wrk.ac.th 
- เพจ facebook โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
- เพจ facebook งานรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

3.5 วันรายงานตัว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
เวลา 08.30 – 16.30 น. นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตวัตามก าหนดนี้  
ณ ห้องประชุมธรรมบูชา ชัน้ล่างอาคาร 5 โรงเรยีนวดัไร่ขิงวิทยา โดยแต่งกายชุดนักเรยีน
โรงเรียนเดิม  
หมายเหตุ หากไม่มารายงานตัวตามก าหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 

3.6 วันมอบตัว  วันที่ 9 พฤษภาคม 2564  
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์            
อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  
นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัวพร้อมกับหลักฐานที่ใช้มอบตัว  
และต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา – เงินอ่ืน เๆพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามที่โรงเรียนก าหนด  
(หลังเวลา 12.00 – 16.30 น. มอบตัวที่ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 5) 

 หลักฐานที่ต้องน ามาในการมอบตัว 
   3.6.1 ใบมอบตัว(โรงเรียนจะแจกให้ในวันรายงานตัว) 

3.6.2 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ฉบับจบการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(6ภาคเรียน) 2 ฉบับ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมฉบับจริง 

   3.6.3 ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
   3.6.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
   3.6.5 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดา, ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 

3.6.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง อย่างละ 1 
ฉบับ พร้อมบัตรตัวจริง 

หมายเหตุ หากไม่มาด าเนินการตามวัน เวลา ที่ก าหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 

http://www.wrk.ac.th/


 
 

 
 
 
ทางโรงเรียนวัดขิงวิทยาได้ท าตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ก าหนดให้รับเด็กพิการเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ดังนี้ 

รับนักเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4   จ านวน 5 คน 
1. คุณสมบัตขิองผู้เรียน 

1.1 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

1.2 เป็นโสด 
1.3 รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
1.4 เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการเรียน การกวดขันความประพฤติ และการให้นักเรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
1.6 ไม่ป่วยเป็นโรคต้องห้าม อันเป็นผลให้เป็นอุปสรรคในการเรียน 

2. หลักฐานการรับสมัคร 
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  
2.2 หลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พร้อมถ่าย

ส าเนา 1 ฉบับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยให้ผู้ปกครองเซ็นส าเนาถูกต้องทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
2.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา 1 ฉบับ ฉบับ โดยให้ผู้ปกครองเซ็นส าเนาถูกต้อง(ประกอบด้วย    

ฉบับที่มีหน้าที่แสดงบ้านเลขที่/ชื่อของนักเรียน/ชื่อบิดาและชื่อมารดาของนักเรียน) มาแสดงด้วย 
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 3x4 เซนติเมตร ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม

แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
2.5 เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม(อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 2.5.1 ส าเนา ใบขึ้นทะเบียนคนพิการ/บัตรประจ าตัวคนพิการ (โดยให้ผู้ปกครองเซ็นส าเนาถูกต้อง) 

2.5.2 ส าเนาหลักฐานทางการแพทย์แสดงผลการตรวจวัดระดับสติปัญญาของนักเรียน จากสถานพยาบาลของรัฐบาล 
 2.5.3 ส าเนาใบตรวจวินัจฉัยโรคของนักเรียน จากสถานพยาบาลของรัฐบาล 

3. ก าหนดการรับใบสมัคร /วันรับสมัคร /วันสอบคัดเลือก /วันประกาศผล /วันรายงานตัว /วันมอบตัว 
3.1 การรับใบสมัคร สามารถขอรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  

หน้าห้องประสัมพันธ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา หน้าประตู1 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
 

ประเภทนักเรียนเรียนรวม 



 
 

3.2 วันรับสมัคร  วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564  
ให้น าหลักฐานตามข้อ 2 มายื่น ตั้งแต่เวลา เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ ห้องประชุมธรรมบูชา ชั้นล่างอาคาร 5  
การแต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมมาสมัครด้วยตนเอง 

3.3 วันสอบคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2564  
เวลา 09.00 – 15.00 น. วิชาที่สอบคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ (ใช้ดินสอ 2B ท าข้อสอบ)  
หมายเหตุ ให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมและมาเข้าแถวเพ่ือรับฟังค าชี้แจง  
เวลา 08.15 น. 

3.4 วันประกาศผล วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
- ณ ป้ายประกาศหน้าห้องประชุมธรรมบูชา อาคาร 5 
- เว็บไซต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา www.wrk.ac.th 
- เพจ facebook โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
- เพจ facebook งานรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

3.5 วันรายงานตัว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
เวลา 08.30 – 16.30 น. นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตวัตามก าหนดนี้  
ณ ห้องประชุมธรรมบูชา ชัน้ล่างอาคาร 5 โรงเรยีนวดัไร่ขิงวิทยา โดยแต่งกายชุดนักเรยีน
โรงเรียนเดิม  
หมายเหตุ หากไม่มารายงานตัวตามก าหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 

3.6 วันมอบตัว  วันที่ 9 พฤษภาคม 2564  
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์            
อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  
นักเรียนที่รายงานตัวแล้วจะต้องมามอบตัวพร้อมกับหลักฐานที่ใช้มอบตัว  
และต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา – เงินอ่ืน เๆพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามที่โรงเรียนก าหนด  
(หลังเวลา 12.00 – 16.30 น. มอบตัวที่ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 5) 

 หลักฐานที่ต้องน ามาในการมอบตัว 
   3.6.1 ใบมอบตัว(โรงเรียนจะแจกให้ในวันรายงานตัว) 

3.6.2 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ฉบับจบการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(6ภาคเรียน) 2 ฉบับ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมฉบับจริง 

   3.6.3 ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
   3.6.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
   3.6.5 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดา, ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 

 

http://www.wrk.ac.th/



