
 
 

 
ประกาศโรงเรียนวารินชำราบ 

เร่ือง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
-------------------------- 

 เพื่อให้การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ
แก้ไขเพิ่มเติม และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โรงเรียนวารินชำราบ อาศัย
อำนาจตามมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงกำหนด      
แนวทางการรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้ 

 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัครเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

  ๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑.๑.๑ กำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
                   หรือเทียบเท่า  

๑.๑.๒ ไม่จำกัดอายุ 
๑.๑.๓ สถานภาพโสด 
๑.๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๑.๑.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีกำลังศึกษา 
๑.๑.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

     ๑.๒ หลักฐานการสมัคร 

๑.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียน ติดรูปถ่ายไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  
          ขนาด  ๑ นิ้ว จำนวน  ๒  รูป 
๑.๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา 
๑.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 
๑.๒.๔ หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง 
         จากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 ๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับ  จำนวน ๗ ห้องเรียน นักเรียนรวม ๒๘๐ คน  ดังนี ้

  ๒.๑ รับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนวารินชำราบ  
  ๒.๒ รับนักเรียนท่ัวไปนอกเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน ตามแผนการรับนักเรียน 
  ๒.๓ แผนการรับนักเรียน 
   ๒.๓.๑ ห้องเรียนความถนัดด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ AP (Advanced Program)        
๒ ห้อง ห้องละ ๔๐ คน จำนวน ๘๐ คน  (สอบตรง ๔๐ คน, ใช้คะแนนสอบจากโรงเรียนอื่นๆ ๔๐ คน) 



   ๒.๓.๒ ห้องเรียนเน้นศิลป์ - ภาษาจีน MEP (Mini English Program) ร่วมมือกับ PIM  
๑ ห้อง จำนวน ๔๐ คน   
   ๒.๓.๓ ห้องเรียนความถนัดด้านกีฬา/ดนตรี/ศิลปะ SMAP (Sport Music Art Program)  
๑ ห้อง จำนวน ๔๐ คน 
 
   ๒.๓.๔ ห้องเรียนความร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จำนวน  ๒ ห้องเรียน 
ประกอบด้วย  

๑) ห้องเรียนเตรียมวิศวะ ๑ ห้อง  จำนวน ๔๐ คน  
๒) ห้องเรียนศิลป-์ธุรกิจ ๑ ห้อง  จำนวน ๔๐ คน 

   ๒.๓.๕ ห้องเรียน (ท่ัวไป)  ๒  ห้อง  จำนวน ๘๐ คน  
   ๒.๓.๖ ห้องเรียนทวิศึกษา จำนวน ๑ ห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนไฟฟ้า และบัญชี       
๑ ห้อง จำนวน ๔๐ คน 

          ๓. กำหนดวันรับสมัคร  

  ๓.๑ วันรับสมัคร 
           ๓.๑.๑ ห้องเรียนพิเศษ (ตามข้อ ๒.๓.๑, ๒.๓.๒, ๒.๓.๓, ๒.๓.๔) รับสมัครต้ังแต่วันท่ี ๒๒ – 

 ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ  

           ๓.๑.๒ ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนทวิศึกษา (ตามข้อ ๒.๓.๕, ๒.๓.๖) รับสมัครต้ังแต่วันท่ี  ๒๑ 
– ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารนิชำราบ  

  ๓.๒ วันสอบคัดเลือก  ทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ด้วยแบบทดสอบของโรงเรียน ในกรอบ
เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

   ๓.๒.๑ ห้องเรียนความถนัดด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ AP ห้อง ๑ สอบตรงข้อสอบ
โรงเรียน จำนวน ๓ รายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (สัดส่วนคะแนน 40 : 40 : 20)    
เวลาสอบ ๓ ช่ัวโมง  สอบวันศุกร์ ที่  ๖ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนวารินชำราบ 
   ๓.๒.๒ ห้องเรียนความถนัดด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (AP) ห้อง ๒ รับจากนำคะแนนจาก
การสอบห้องเรียนพิเศษเบ็ญจะมะมหาราช / ห้องเรียนพิเศษลือคำหาญ ฯ / ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอื่น ๆ โดยนำ
คะแนนมาสมัคร หลังประกาศผลแล้วภายใน ๗ วัน (นำคะแนนมาสมัครวันศุกร์ท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓) 

๓.๒.๓ ห้องเรียนเตรียมวิศวะ สอบข้อเขียนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
เวลาสอบ ๓ ช่ัวโมง  สอบวันศุกร์ ที่  ๖ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนวารินชำราบ 

 ๓.๒.๔  ห้องเรียนความถนัดด้านกีฬา/ดนตรี/ศิลปะ (SMAP) สอบภาคปฏิบัติและสอบ
สัมภาษณ์,  ห้องเรียนศิลป์-ธุรกิจ สอบสัมภาษณ์  สอบวันศุกร์ ที ่ ๖ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    
ณ โรงเรียนวารินชำราบ 

๓.๒.๕ ห้องเรียนท่ัวไปและห้องเรียนทวิศึกษา สอบตรงข้อสอบโรงเรียน จำนวน ๕ รายวิชา 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา  รวม ๑๐๐ คะแนน   เวลาสอบ ๓ ช่ัวโมง   
สอบวันศุกร์ ที่  ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนวารินชำราบ 



๓.๓ วันประกาศผล รายงานตัว และรับมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน 
        นักเรียนท่ีมีช่ือในประกาศรายช่ือผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ให้ผู้ปกครองนำ
นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวต่อทางโรงเรียน  

๓.๓.๑ ห้องเรียนความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ห้องเรียนความถนัดด้านกีฬา
ดนตรี/ศิลปะ (SMAP)   ห้องเรียนศิลป์-ธุรกิจ   ห้องเรียนศิลป-์จีน (MEP)  และห้องเรียนเตรียมวิศวะ  วันอังคาร ท่ี ๑๐ 
มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนวารินชำราบ   

๓.๓.๒ ห้องเรียนท่ัวไป และห้องเรียนทวิศึกษา  วันพุธ ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนวารินชำราบ  (ถ้าไม่มอบตัวตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ) 

 
 
 

๓.๔ รับสมัครนักเรียนรอบสอง วันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดได้ท่ี กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวารินชำราบ ในเวลาราชการ 
หรือท่ีหมายเลขโทรศัพท์  ๐๘-๕๐๒๗-๔๗๕๐  เว็บไซต์  http://www.warin.ac.th 

             ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   

 
                                                                           
 
        (นายทรงยุทธ  ด้ามทอง) 
                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ 
 


