“ การศึกษาเล่าเรียนเป็นเรื่องที่ไม่มสี ิ้นสุด ผูป้ รารถนา

ความเจริญในการประกอบกิจการงาน จะต้องหมั่นเอาใจใส่แสวงหาความรู้
ให้เพิม่ พูนอยู่เสมอ มิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้ที่ล้าสมัยหย่อนสมรรถภาพไป ”

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“ บัณฑิตพึงเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ ท่านทั้งหลายย่อมทราบดีอยู่แล้วว่า
ปัจจุบันนี้วิทยาการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การหยุดนิ่งอยู่กับที่ เท่ากับเป็นการถอยหลัง
ผู้ที่ปรารถนาความเจริญก้าวหน้า จึงต้องขวนขวายแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และ
ผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอเท่านั้นที่จะสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ทัน ”

พระบรมราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์อุปถัมภ์โรงเรียนวินติ ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

“ ศาสนากับการศึกษา เป็นเรื่องเดียวกัน คือ เป็นเครื่องพัฒนาชีวิต
เพื่อความเป็นมนุษย์ดว้ ยกัน
การศึกษา เป็นวิธียกระดับชีวิตคน
ศาสนา เป็นหลักการยกระดับชีวิตคน
เมื่อรวมเข้ากันเมือ่ ไร คนเปลี่ยนระดับชีวิตได้สาเร็จเมื่อนั้น ”
หลวงพ่อพระพุทธวรญาณ
ผู้ให้กาเนิดโรงเรียนวินติ ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

“ เมื่อสาเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ แล้ว สิ่งที่จาเป็นคือ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป สิ่งหนึ่งทีส่ าคัญกว่านั้นคือ
การพัฒนาตนเอง เราจะต้องทาสิ่งเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น เจริญยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา
ผลสุดท้ายชีวิตจะพบแต่สิ่งที่ดๆี แน่นอน ”
พระเทพเสนาบดี
เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผูอ้ านวยการ

สารบัญ

ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
นโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะผู้บริหารโรงเรียน
โทรศัพท์ติดต่อโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ติดตามผลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กาหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โครงการทุนพระพุทธวรญาณ
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ห้องเรียนพิเศษ Textbook (สอวน.)
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รอบโครงการพิเศษ
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รอบทั่วไป
กาหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ห้องเรียนพิเศษ Textbook (Sci - Math)
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รอบโควตาลูกวินิต (ห้องเรียนพิเศษ Text book)
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย (RTU)
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร
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โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๐ ถนนเพทราชา ตาบลท่าหิน อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทร ๐-๓๖๔๑-๑๒๓๕ , ๐-๓๖๔๒-๑๐๘๘ โทรสาร ๐-๓๖๔๒-๑๐๘๘
Information : http://winitsuksa.ws.ac.th E-mail : winitsuksa@hotmail.com,itwinit@gmail.com
ประวัติ ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๘๙ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ (กิตติ กิตฺติ ทินฺโน ปธ. ๘)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีกับคณะศิษย์ ๔ คน ได้จัดตั้งโรงเรียนวินิตศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน
ได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกอบรมคุณธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้สามารถประกอบสัมมา
อาชีพได้และดารงตนอยู่ในสังคมด้วยคุณธรรมอันดี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
มีนักเรียน ๑๒๐ คน ครู ๗ คน
พ.ศ. ๒๔๙๒

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลและต่อมาได้ขยายถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้โอนเข้าเป็นสมบัติของกวิศรารามมูลนิธิ
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้โอนเข้าเป็นของวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร โรงเรียนวินิตศึกษาจึงมีฐานะเป็นโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนวินิตศึกษา
ไว้ในพระราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนได้นาร่องทดลองจัดโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนบางรายวิชา
เป็นภาษาอังกฤษ ( Bilingual Programme)
พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนเป็นโรงเรียนเครือข่าย (Partner Schools) กับ Anderson Secondary
Schoolซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศสิงคโปร์
พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนลงนามข้อตกลงโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับประเทศออสเตรเลีย คือ
โรงเรียน Pitt Water House
พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนเริ่มนาร่อง โครงการเตรียมความพร้อมวิชาการทหาร
พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนเริ่มนาร่อง โครงการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะด้านวิชาการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ในการประกวดวงโยธวาทิต ประเภท ข แห่งประเทศไทย
๒

พ.ศ. ๒๕๔๗

พ.ศ. ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๖๑

ได้รับพระราชทานรางวัล ยอดเยี่ยมได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักเรียนสื่อสาร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๔๘
โรงเรียนเริ่มนาร่อง โครงการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะด้านศิลปะการแสดงและ
ด้านกีฬา
ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ฤดูฝน ปีที่ ๕ จากรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง ๙
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านมัธยมศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
“ภปร” จากการประกวดเพลงเทิดไท้คีตราชัน วงดนตรีลูกทุ่ง (คอมโบ้) จังหวัดบุรีรัมย์
ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ฤดูฝน ปีที่ ๙ จากรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง ๙
ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แชมป์ออฟเดอะแชมป์ ปีที่ ๙ จากรายการชิงช้าสวรรค์
โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
( แห่งที่ ๒ )

ปัจจุบัน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีครู – อาจารย์ ๒๑๑ คน นักเรียน ๔,๓๕๘ คน และครูชาว
ต่างประเทศ ๕ คน ครู – อาจารย์ จากสถาบันภายนอกมาสอนในโรงเรียน ๒๗ คน พระภิกษุ ๔ รูป

๓

สัญลักษณ์ของโรงเรียนวินิตศึกษา
วินิตศึกษา
ปรัชญาประจาโรงเรียน

หมายถึง การศึกษาที่ดาเนินตามรูปแบบ ( รูปแบบ คือ วิชาการกับคุณธรรม )
หลวงพ่อพระพุทธวรญาณเป็นผู้ตั้งชื่อ
อพฺยาปชฺฌ สุขโลเก การช่วยกันเป็นสุขในโลก
ตราโรงเรียน

ประกอบด้วยงู ๒ ตัว พันรอบพาน บนพานมีคัมภีร์ และ
มีดวงจันทร์เหนือคัมภีร์
อักษรย่อ ว.ศ. หมายถึง
วินิตศึกษา
มงกุฎ
หมายถึง อยู่ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งู
หมายถึง ปีมะเส็ง ปีเกิดของหลวงพ่อ
พระพุทธวรญาณผู้ให้กาเนิดโรงเรียน
คัมภีร์
หมายถึง ตารา , วิชาการต่าง ๆ
พานรองรับคัมภีร์
หมายถึง การศึกษา กับศาสนา
ดวงจันทร์
หมายถึง สติปัญญา
สัญลักษณ์รวมทั้งหมด หมายถึง การศึกษาที่อยู่กับศาสนา จึงทาให้เกิด
สติปัญญาที่สมบูรณ์
ธงประจาโรงเรียน

เหลือง : แดง
สีเหลืองกับสีแดง
แถบสีเหลืองอยู่ตอนบน
เหลือง
แดง
เหลือง : แดง

เป็นแถบยาวตามขอบธง
แถบสีแดงอยู่ตอนล่าง
เป็นสีแสดงสัญลักษณ์ว่า ศาสนา
เป็นสีแสดงสัญลักษณ์ว่า ชาติ
ชาติต้องมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

นโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีนโยบายในการจัดการศึกษาแก่นักเรียน ดังต่อไปนี้
๑. ให้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ สามารถที่จะศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี
๒. มีวินัย มีความกตัญญูกตเวที เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและยึดมั่นใน หลักจริยธรรมของ
พระพุทธศาสนาในการดารงชีวิต
๓. ขยัน เป็นนักสู้และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบสัมมาชีพมั่นคง
๔. เป็นผู้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมและรับใช้สังคมด้วยความเต็มใจ
๔

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นาวิชาการ
คุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
พันธกิจของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๒. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
๕. พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
๖. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และ มีจิตสานึกความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๖. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๗. รักความเป็นไทย
๓. มีวินัย
๘. มีจิตสาธารณะ
๔. ใฝ่เรียนรู้
๙. กตัญญูกตเวที
๕. อยู่อย่างพอเพียง

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๑. พระเทพเสนาบดี
๒. ดร.วิชัย
๓. นายปริญญา
๔. พลเอกบวรรัตน์
๕. นายปีติวัชร์
๖. นายสิทธิพงษ์
๗. นายแพทย์สมชาย
๘. นางทิพวรรณ์

(ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อานวยการ)
ไทยถาวร
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อินทรการุณเวช
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ไมตรีประศาสน์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กลานาค
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
พฤกษอาภรณ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
โอวัฒนาพานิช
(ผู้แทนผู้ปกครอง)
กองสุทธิ์ใจ
(ผู้แทนครู)
๕

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้บริหารโรงเรียน
๑. พระเทพเสนาบดี
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
๒. พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์
รองผู้จัดการ / รักษาการรองผู้อานวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
๓. นายจันทร์
บัวสนธิ์
ทีปรึกษา
๔. นายณัชพล
ขันทองทิพย์
ทีปรึกษา
๕. นายชูชาติ
ลาวัลย์
ทีปรึกษา
๖. ดร.วิชัย
ไทยถาวร
ทีปรึกษา
๗. นายอาไพ
ภู่ศรีพงษ์
ทีปรึกษา
๘. นายสุเทพ
จาปาทิพย์
ทีปรึกษา
๙. นายสุเทพ
สุโขมีทรัพย์
ทีปรึกษาผู้จัดการ
๑๐. นางเจิมจิต
วังทอง
ทีปรึกษาผู้อานวยการ
๑๑.นางสุพรรณี
ดรศรีโยเพชร
ทีปรึกษาฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
๑๒. นายวีรสันต์
เนียมศรี
ทีปรึกษาผู้จัดการ
๑๓.นางทิพวรรณ์
กองสุทธิ์ใจ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
๑๔. นางสาวนิตยา
นฤชาติวรพันธ์
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

โทรศัพท์ติดต่อโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๑๑๒๓๕ โทรสาร ๐๓๖-๔๒๑๐๘๘
สานักผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่ายทะเบียนวัดผล
งานแนะแนว

๐๓๖-๔๑๑๒๓๕ ต่อ ๑๐๕
๐๓๖-๔๑๑๒๓๕ ต่อ ๑๐๔
๐๓๖-๔๑๑๒๓๕ ต่อ ๑๐๙
๐๓๖-๔๑๑๒๓๕ ต่อ ๐ , ๑๕๐
๐๓๖-๔๑๑๒๓๕ ต่อ ๑๐๖
๐๓๖-๔๑๑๒๓๕ ต่อ ๑๐๗
๐๓๖-๔๑๑๒๓๕ ต่อ ๑๐๒

๖

โทรสาร ๐๓๖-๔๒๑๐๘๘
โทรสาร ๐๓๖-๔๑๔๓๘๐

โทรสาร ๐๓๖-๔๒๐๖๘๘

ข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จานวนบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
รายการ
ชาย
๑. ครู –อาจารย์ทั้งหมด
๔๕
๒. ครู –อาจารย์พิเศษ
๑๗
๓. ครู –อาจารย์ชาวต่างประเทศ
๔
๔. นักการภารโรง
๑๔
๕. พนักงานขับรถ
๖
๗. นักเรียน ม.ต้น
๑,๒๔๒
นักเรียน ม.ปลาย
๕๙๗
รวม
๑,๘๓๙
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

หญิง
๑๖๖
๑๐
๑
๒๘
๑,๕๘๐
๙๓๙
๒,๕๑๙

รวม
๒๑๑
๒๗
๕
๔๒
๖
๒,๘๒๒
๑,๕๓๖
๔,๓๕๘

การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนในโครงการร่วมพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๑-ม.๖) จานวน ๑๑๓ ห้องเรียน คือ

ระดับชั้น

วินิตศึกษา แห่งที่ ๑

วินิตศึกษา แห่งที่ ๒

รวม

๒๖
๔
๓๐

๔๘
๓๕
๘๓

๗๔
๓๙
๑๑๓

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

แนวทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดให้นักเรียนเรียนตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ โดยเปิดวิชาเลือกเสรีให้นักเรียนเลือกเรียน
เพือไม่ให้นักเรียนถูกบังคับเหมือนกันหมด สนองนโยบายหลักสูตร กลุ่มวิชาเลือกเสรีทีเปิดให้เลือกเรียนดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๑.วิทย์-คณิต

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑. Textbook ๒. วิทย์ - คณิต ๓. ศิลป์ – ภาษา

๗

สรุปผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ( RTU ) รุ่นที่ ๑๓
ที่

มหาวิทยาลัย

จานวนนักเรียน

1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25

2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

57

3

มหาวิทยาลัยมหิดล

11

4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

70

5

มหาวิทยาลัยศิลปากร

17

6

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13

7

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8

8

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3

9

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5

10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6

11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2

12

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5

13

มหาวิทยาลัยบูรพา

22

14

มหาวิทยาลัยนเรศวร

14

15

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

16

มหาวิทยาลัยพะเยา

10

17

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

11

18

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

19

19

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1

20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

19

21

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

6

22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1

๘

ที่

มหาวิทยาลัย

จานวนนักเรียน

23

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10

24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1

25

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

1

26

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1

27

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3

28

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

2

29

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

52

30

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

1

31

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1

32

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

16

33

มหาวิทยาลัยรังสิต

6

34

มหาวิทยาลัยดุสิตธานี

1

35

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1

36

สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์

2

37

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2

38

มหาวิทยาลัยเนชัน่

1

39

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

1

40

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

1

41

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

1

42

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1

43

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

3

44

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1

45

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

1

46

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

3

47

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

23

48

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร

3

49

โรงเรียนเตรียมทหาร

1
๙

ที่

มหาวิทยาลัย

จานวนนักเรียน

50

โรงเรียนนายสิบทหารบก

6

51

โรงเรียนจ่าอากาศ

1

52

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธทหารเรือ

2

53

กองร้อยสนับสนุนช่วยรบหน่วยรบพิเศษที่1 ค่ายวชิราลงกรณ์

1

54

ทหารกองประจาการ

1

55

วิทยาลัยนครราชสีมา

1

56

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

6

57

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

3

58

ประกอบธุรกิจครอบครัว

2

59

รอผล

26
รวม

516

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564

๑๐

ตารางกาหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ที่

โครงการ

การรับสมัคร

ทุนหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ
(ทุนหลวงพ่อใหญ่)

๑๕ ต.ค. – ๙ ธ.ค. ๖๔

โควตา วิชาการ
โควตาศิลปะ ดนตรี กีฬา

๑๕ ต.ค. – ๙ ธ.ค. ๖๔

ห้องเรียนพิเศษ
Textbook (สอวน.)

๑๕ ต.ค. – ๙ ธ.ค. ๖๔

เตรียมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิก
(สอวน.)
อัจฉริยภาพทางวิชาการ
สอนสองภาษา
(Bilingual Programme)
เตรียมความพร้อมทาง
วิชาการทหาร
โครงการช้างเผือก ๒๐
ทัวไป

๑๕ พ.ย. ๖๔ –
๗ ม.ค.๖๕

๒๘ ก.พ. –
๑๗ มี.ค. ๖๕

กาหนด
การสอบ
๑๘ ธ.ค. ๖๔
(สอบสัมภาษณ์)
๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
๑๘ ธ.ค. ๖๔
(สอบสัมภาษณ์)
๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
๑๙ ธ.ค. ๖๔
(สอบข้อเขียน)
๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

ประกาศผล

มอบตัว

๑๘ ธ.ค. ๖๔

๒๖ ธ.ค. ๖๔
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น

๑๘ ธ.ค. ๖๔

๒๖ ธ.ค. ๖๔
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น

๑๙ ธ.ค. ๖๔
๒๐.๐๐ น.

๒๓ ม.ค. ๖๕
(สอบข้อเขียน)
๐๘.๓๐ – ๑๒.๑๐ น.

๑๙ มี.ค. ๖๕
(สอบข้อเขียน)
๐๙.๐๐ – ๑๒.๑๐ น.

๒๓ ม.ค. ๖๕
๒๐.๐๐ น.

๑๙ มี.ค. ๖๔
๒๐.๐๐ น.

บริจาคสนับสนุน
โครงการพิเศษ
-

รับ /จานวน

๑๒,๐๐๐

๖๐

๙,๐๐๐

๑๒๐

๕,๐๐๐
๙,๐๐๐

๑๖๐
๑๒๐

๕,๐๐๐

๑๖๐

๓,๐๐๐
-

๘๐
๑๖๐

๒๖ ธ.ค. ๖๔
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น

๓๐ ม.ค. ๖๕
๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

๒๐ มี.ค. ๖๕
๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ผู้ประสานงาน
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ห้องเรียนพิเศษ Textbook (สอวน.)
โครงการ สอวน.
โครงการ Bilingual Programme
โครงการอัจฉริยภาพทางวิชาการ
โครงการทุนหลวงพระพุทธวรญาณ(ทุนหลวงพ่อใหญ่)
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร
โครงการโควตาวิชาการ , โควตาศิลปะ ดนตรี กีฬา

นางทิพวรรณ์ กองสุทธิ์ใจ
นางสาวธิติยา ทองอยู่
นางสาวมาลินี
เฉิดรัศมี
นางสาวรสริน ปั้นเอียม
นางสาวอภิญญา สวนสุข
นางสาวจิราภร สมสอน
นางศุภกานต์ หงษ์สูงเนิน
นางสาริกา สิงหลักษณ์
๑๑

๐๘๑ – ๗๐๔๖๔๘๘
๐๘๐ - ๒๖๙๓๑๑๑
๐๘๐ - ๒๕๘๕๖๔๙
๐๘๑ – ๑๔๑๐๐๖๙
๐๘๖ – ๗๕๑๔๑๐๒
๐๘๑-๓๖๑๘๒๐๘
๐๖๓ – ๒๖๕๓๐๕๓
๐๘๒ – ๙๕๔๘๒๙๑

ประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๔
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โครงการทุนพระพุทธวรญาณ (ทุนหลวงพ่อใหญ่) รุ่นที่ ๖ และรอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ด้วย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้กาหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพือเข้าศึกษา
ต่ อ ในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕ โรงเรีย นวิ นิ ต ศึ ก ษา ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ฯ จึ ง ได้ จั ด ให้ มี โครงการ
ทุ น พระพุ ท ธวรญาณ (ทุ น หลวงพ่ อ ใหญ่ ) รุ่ น ที่ ๖ เพื อส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นที มี ผ ลการเรี ย นดี และขาดแคลน
ทุ น ทรั พ ย์ ใ นการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น ไปตามปณิ ธ านของหลวงพ่ อ พระพุ ท ธวรญาณ
(ทองย้ อ ย กิ ตฺ ติ ทิ นฺ โน) โควตาวิ ช าการ และโควตาศิ ล ปะ ดนตรี กี ฬ า เพื อให้ ส่ ง เสริม นั ก เรีย นที มี ค วามสามารถ
ทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. โครงการทุนพระพุทธวรญาณ (ทุนหลวงพ่อใหญ่) รุ่นที่ ๖
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- กาลังเรียนอยู่ในชัน้ ประถมศึกษาปีที ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
- มีฐานะครอบครัวยากจน
๒. เอกสารและหลักฐานการับสมัคร
- ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สามารถโหลดได้จาก
(http://winitsuksa.ws.ac.th) และสมัครระบบออนไลน์
- โรงเรียนคัดเลือกผู้ทีสมควรได้รับทุน (โดยผู้อานวยการโรงเรียนรับรอง)
๓. สิทธิประโยชน์ของนักเรียน
๑. จะได้รับทุนการศึกษา เรียนฟรีตลอด ๓ ปี
๒. หากมีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยจะได้รับทุนเรียนต่อในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟรี
๓. หากมีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยจะได้รับทุนเรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรี โดยเป็นไปตามเงือนไขของโรงเรียน
๒. โควตาวิชาการ / ศิลปะ ดนตรี กีฬา
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- กาลังเรียนอยู่ในชัน้ ประถมศึกษาปีที ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผลการเรียนเฉลีย
ระดับประถมศึกษาที ๕ ไม่ตากว่า ๒.๗๕
- ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
๑๒

- มีความขยันหมันเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสมเป็นโสด
- มีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
- มีผลงาน และความสามารถ ด้านวิชาการ หรือ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
๒. เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร
๑. ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปภัมภ์ฯ สามารถโหลดได้จาก
(http://winitsuksa.ws.ac.th) และสมัครระบบออนไลน์
๒. นักเรียนทีมีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ วิชาดนตรีไทย นาฏศิลป์ งานศิลป์
ศิลปะประดิษฐ์ ดุริยางค์ ดนตรีสากล กีฬาประเภทต่างๆ และความสามารถพิเศษอืนๆ ให้กรอกแบบแสดงความประสงค์
ยืนพร้อมใบสมัครสอบคัดเลือก และเอกสารรับรองจากโรงเรียน
๓. เอกสารใบรับรองผลการเรียน ปพ.7 ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร และรับรอง
สาเนาถูกต้อง
๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตาดา และเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน
๕. เอกสารใบรับรองผลการเรียน ปพ.7 ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร และรับรอง
สาเนาถูกต้อง
๖. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตาม
แบบฟอร์มทีโรงเรียนกาหนดให้ โดยแฟ้มสะสมผลงานต้องแสดงถึงตัวตนของผู้สมัครทีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการ
เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลทีได้รับทีมีความสอดคล้องกับวิชาการ ไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔
๗. จัดส่งแฟ้มสะสมผลงาน ใบสมัคร หลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
๓. สิทธิประโยชน์ทีได้รับของนักเรียนโควตาวิชาการ
- นักเรียนได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีภาคเรียนที ๑
- นักเรียนได้รับชุดนักเรียนฟรี ๒ ชุด ชุดพละ ๑ ชุด และรองเท้านักเรียนฟรี ๑ คู่
- นักเรียนได้รับกระเป๋าหนังสือ อุปกรณ์การเรียนฟรี
- นักเรียนมีผลการเรียน ๓.๗๕ ในภาคเรียนที ๑ ได้รับทุนเรียนฟรี
ในภาคเรียนที ๒/๒๕๖๕
- นักเรียนมีผลการเรียนเฉลียสะสม ๓.๗๕ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑ มีสิทธิเข้า
รับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ๓ ปี
- นักเรียนทีมีผลการเรียนเฉลียสะสม ๓.๗๕ มีสิทธิเข้ารอบสัมภาษณ์ในการขอทุนเรียน
ถึงระดับอุดมศึกษา
๔. สิทธิประโยชน์ทีได้รบั ของนักเรียนโควตาความสามารถพิเศษด้านร้องเพลง ดนตรีไทย
ดนตรีสากล และวงโยธยาวาทิต
- นักเรียนได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีภาคเรียนที ๑
- นักเรียนได้รับชุดนักเรียนฟรี ๒ ชุด ชุดพละ ๑ ชุด และรองเท้านักเรียนฟรี ๑ คู่
- นักเรียนได้รับกระเป๋าหนังสือ อุปกรณ์การเรียนฟรี
๑๓

- นักเรียนมีผลการเรียน ๓.๗๕ ในภาคเรียนที ๑ ได้รับทุนเรียนฟรี
ในภาคเรียนที ๒/๒๕๖๕
- นักเรียนได้รับการคัดเลือกอยู่ในวงตนตรีลูกทุ่งวินิตศึกษา จะได้รับทุนการศึกษา
๑,๕๐๐ บาท/ปี และได้ทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตร ๓ ปี
- นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าวงดนตรีไทยของโรงเรียน จะได้รับทุนการศึกษา
๑,๕๐๐ บาท/ปี
- นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าวงโยธวาทิตของโรงเรียน จะได้รบั ทุนการศึกษา
๑,๕๐๐ บาท/ปี
ระยะเวลาในการรับสมัคร
- สมัครผ่านระบบออนไลน์ลิงค์ โครงการทุนพระพุทธวรญาณ (ทุนหลวงพ่อใหญ่) รุ่นที ๖
https://www.ws.ac.th/toon และ ลิงค์โควตาทางวิชาการ https://www.ws.ac.th/quotam1
ตั้งแต่วันที ๑๕ ต.ค. – ๙ ธ.ค. ๖๔
- สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที ๑๕ ต.ค. – ๙ ธ.ค. ๖๔ ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนวินิตศึกษา
ในพระราชูปถัมภ์ฯ (แห่งที ๑) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ส่งไปรษณีย์ถึงฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ (แห่งที ๑) เลขที ๑๐ ถ.เพทราชา
ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
ถึงวันที ๙ ธ.ค. ๖๔ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
หมายเหตุ - ผู้สมัครทีสมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง เข้าบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ชัดเจน
- แฟ้มสะสมผลงาน ส่งไฟล์เป็น PDF
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันที ๑๕ ธ.ค. ๖๔ http://winitsuksa.ws.ac.th
วันสอบสัมภาษณ์
- วันที ๑๘ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์
หากขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกกรณี
- โรงเรียนตัดสินผลการคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการศึกษา และเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) หากผู้ ใ ดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบถ้ ว นตามที ประกาศไว้ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาในขั้ น ตอนต่ อ ไป ทั้ ง นี้
การตัดสินผลการสอบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการดาเนินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ถือ
เป็นทีสุด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
วันที ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ หรือทีเว็บไซต์ของโรงเรียน (http://winitsuksa.ws.ac.th)
๑๔

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ายืนยันสิทธิ์
วันที ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ทีเว็บไซต์ของโรงเรียน (http://winitsuksa.ws.ac.th)
จานวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา
ประเภทโครงการทุนหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ (ทุนหลวงพ่อใหญ่)
ประเภทโควตาวิชาการ
ประเภทศิลปะ
ประเภทกีฬา
ประเภทร้องเพลง ดนตรีไทย ดนตรีสากล

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑๕๐ คน
๑๐๐ คน
๕๐ คน
๕๐ คน
๕๐ คน

การมอบตัวนักเรียน
วันที ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาทีกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ผู้ปกครองทีจะทาการมอบตัวได้ จะต้องมีบิดา – มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ หรือผู้อุปการะ
ทีมีอาชีพเป็นหลักฐานและมีชืออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านร่วมกับนักเรียน โรงเรียนจะไม่รับพิจารณา
ให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับนักเรียน หรือผู้ที่กาลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เป็นผู้ปกครองนักเรียน
โดยเด็ดขาด
ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง
- อ่านประกาศนี้ให้เข้าใจทุกข้อ
- การติดต่อกับทางโรงเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน ให้เรียบร้อยถูกต้อง
- หลั ก ฐานหรือ เอกสารที โรงเรีย นต้ อ งการตามก าหนดไว้ ให้ ผู้ ส มั ค รเตรี ย มให้ พ ร้อ ม มิ ฉ ะนั้ น
อาจเสียสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนได้
- ต้องยืนใบสมัครตามกาหนดวันและเวลาทีระบุไว้
- ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวสอบมาแสดงทุกครั้งทีมาติดต่อ
- อย่าเชื่อคาแอบอ้าง อย่าให้สินจ้างรางวัลแก่ผู้ใด เพราะไม่มีผู้ใดจะให้การช่วยเหลือท่านได้นอกจากตัว
ท่านเอง
ประกาศ ณ วันที ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

( พระเทพเสนาบดี )
ผู้อานวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๑๕

ประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ฉบับที่ 35/2564
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ห้องเรียนพิเศษ Textbook (สอวน.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตามพระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โรงเรียน
วินิ ต ศึก ษา ในพระราชูป ถั มภ์ ฯ จึ งได้จั ด ให้ มี ห้ อ งเรี ยนพิ เศษ Textbook (สอวน.) เพื่ อ ส่ งเสริม นั กเรีย นที่ มี
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และงานวิจัย จากครูชาวต่างชาติ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การรั บ นั ก เรี ย นเข้ า เรี ย นโครงการส่ ง เสริ ม ความสามารถพิ เศษระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ กาลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑.๒ มีผลการเรียน ดังนี้
1.2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 มีสัญชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน
1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.6 มีความตั้งใจเข้าเรียนใน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง
1.7 ยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ โรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกาหนดในอนาคต
ห้องเรียนพิเศษ Textbook (สอวน.) ต้องมีคะแนนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หรือผลการ
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
http://winitsuksa.ws.wc.th

๑๖

๒. ขั้นตอน และวิธีการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนผู้สมัคร
ลิงค์ http://www.ws.ac.th/textbookm1 และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา” ทาตามขั้นตอนที่แนะนา
ในเว็บไซต์ ดังนี้
- กรอกข้อมูลผู้สมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 2 การกรอกใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
กรณีกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์
เปิดเว็บไซต์ลิงค์ห้องเรียนพิเศษ Textbook สอวน. https://www.ws.ac.th/textbookm1 ทาตามขั้นตอน
ที่แนะนาในเว็บไซต์ ดังนี้
(1) กรอกใบสมัคร
(2) อัปโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานสาหรับการสมัคร เสร็จสิ้นแล้วกดส่งใบสมัคร
กรณีที่ไม่สามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้
- นาส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่งานสนับสนุนวิชาการ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เลขที่ 10 ถนนเพทราชา ตาบลท่าหิน อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 หรือ สมัครด้วย
ตนเองที่โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
หลักฐานการสมัคร
- มีระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) กรณีสมัครกับโรงเรียนเดิมให้โรงเรียนรับรองนักเรียน
ทั้งหมดตามบัญชีรายชื่อ
- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา
และเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 100 บาท
- สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จากเว็บไซต์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ขั้นตอนที่ 3 การชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดชาระเงิน เพื่อนาไปชาระเงินจานวน 100 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
- เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย
หมายเหตุ : โดยสมัครสอบวันสุดท้าย (วันที่ 9 ธันวาคม 2564) ต้องชาระเงินให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 10 ธันวาคม 2564
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบคุณสมบัติ
- ทางโรงเรียนจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ จากหลักฐานที่นักเรียนส่งมา
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสอบและพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
- นักเรียนตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสอบและสั่งพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ เพื่อนามาใช้แสดงตน
ในวันสอบ
หมายเหตุ : วันสุดท้ายของการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสอบคือวันที่ 17 ธันวาคม 2564
หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ

๑๗

๓. จานวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา
ห้องเรียนพิเศษ Textbook (สอวน.)

จานวน 6๐ คน

4. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบและแผนผังที่นั่งสอบ
วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๖4
5. ตารางสอบ
วันที่
เวลา
วันที่ 19 ธ.ค.64 ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
หมายเหตุ

วิชา
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

๑. ขอบข่ายเนื้อหาวิชาที่สอบคัดเลือกครอบคลุมระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ – ป.๖)
๒. ในการสอบให้นักเรียนเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ดังนี้
- บัตรประจาตัวสอบ - ปากกาลูกลื่นสีดา หรือสีน้าเงิน

6. การมอบตัวนักเรียน
วันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๖4
ผู้ปกครองที่จะทาการมอบตัวได้ จะต้องมีบิดา – มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ หรือผู้อุปการะที่มี
อาชีพเป็นหลักฐานและมีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านร่วมกับนักเรียน โรงเรียนจะไม่รับพิจารณา
ให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับนักเรียน หรือผู้ที่กาลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เป็นผู้ปกครองนักเรียน
โดยเด็ดขาด
7. ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง
7.๑ อ่านประกาศนี้ให้เข้าใจทุกข้อ
7.๒ การติดต่อกับทางโรงเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน ให้เรียบร้อยถูกต้อง
7.๓ หลักฐานหรือเอกสารที่โรงเรียนต้องการตามกาหนดไว้ให้ผู้สมัครเตรียมให้พร้อม
มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนได้
7.๔ ต้องยื่นใบสมัครตามกาหนดวันและเวลาที่ระบุไว้
7.๕ ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวสอบมาแสดงทุกครั้งที่มาติดต่อ
7.๖ อย่าเชื่อคาแอบอ้าง อย่าให้สินจ้างรางวัลแก่ผู้ใด เพราะไม่มีผู้ใดจะให้การช่วยเหลือท่านได้
นอกจากตัวท่านเอง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
( พระเทพเสนาบดี )
ผู้อานวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๑๘

ประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ฉบับที่ ๔๐/2564
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตามพระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดให้มี โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิก (สอวน.) เพือส่งเสริมนักเรียน
ทีมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และงานวิจัย โครงการอัจฉริยะ
ทางวิ ช าการ เพื อส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นที มี ค วามสามารถทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณิ ต ศาสตร์
และภาษาอั ง กฤษ โครงการสอนสองภาษา (Bilingual Programme) เพื อส่ งเสริ ม นั ก เรี ย นที มี ค วามถนั ด
และสนใจทางด้านภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร เพือเตรียมความพร้อมสาหรับ
นักเรียนทีมีเป้าหมายสู่โรงเรียนเตรียมทหาร และโครงการช้างเผือก ๒๐ เพือส่งเสริมนักเรียนทีมีความสามารถ
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เพื อให้ ก ารด าเนิ น การรั บ นั ก เรี ย นเข้ า เรี ย นโครงการส่ ง เสริ ม ความสามารถพิ เศษ ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ๖ หรือเทียบเท่า หรือกาลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษา
ปีที ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑.๒ มีระดับคะแนนเฉลียชั้นประถมศึกษาปีที ๕ หรือผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ๖
ภาคเรียนที ๑ ไม่ตากว่า ๓.๐๐
๑.๓ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
๑.๔ มีความขยันหมันเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสมเป็นโสด
๑.๕ มีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
๑.๖ นักเรียนต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ต่อไปนี้
โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิก ต้องมีคะแนนเฉลียในชั้นประถมศึ กษาปีที ๕ หรือผลการ
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ภาคเรียนที ๑ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ตากว่า ๓.๐๐
โครงการอัจฉริยะภาพทางวิชาการ ต้องมีคะแนนเฉลียในชั้นประถมศึกษาปีที ๕ หรือผลการ
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ภาคเรียนที ๑ รายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่ตากว่า ๓.๐๐
๑๙

โครงการสอนสองภาษา (Bilingual Programme) ต้องมีคะแนนเฉลียสะสมในระดับประถมศึกษา
ปีที ๕ หรือผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ภาคเรียนที ๑ รายวิชาภาษาอังกฤษไม่ตากว่า ๓.๐๐
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร ต้องมีคะแนนเฉลียสะสมในระดับประถมศึกษา
ปีที ๕ หรือผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ภาคเรียนที ๑ รายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ตากว่า
๓.๐๐
โครงการช้างเผือก ๒๐ ต้องมีคะแนนเฉลียสะสมในระดับประถมศึกษาปีที ๕ หรือผลการเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ภาคเรียนที ๑ ไม่ตากว่า ๓.๐๐
๒. เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๒.๒ มีระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) กรณีสมัครกับโรงเรียนเดิมให้โรงเรียนรับรองนักเรียน
ทั้งหมดตามบัญชีรายชือ
๒.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา
และเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน
๒.๔ ค่าสมัครสอบ คนละ ๑๐๐ บาท
๓. จานวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา
โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิก
โครงการอัจฉริยะภาพทางวิชาการ
โครงการสอนสองภาษา (Bilingual Programme)
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร
โครงการช้างเผือก ๒๐

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑๒๐
๑๖๐
๑๒๐
๑๖๐
๘๐

คน
คน
คน
คน
คน

๔. วันจาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันที ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ – ๗ ม.ค. ๒๕๖๕
วินิตศึกษาแห่งที่ ๑ หน้าธนาคารโรงเรียน (ออมสิน) อาคารธรรมญาณ ๘๔ โทร. ๐๖-๓๑๙๒-๗๓๒๗
* วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
* สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://winitsuksa.ws.ac.th
๕. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบและแผนผังที่นั่งสอบ
วันที ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
๖. วันสอบคัดเลือกข้อเขียน
วันที ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๑๐ น.
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๒๐

๗. ตารางสอบ
วันที่
เวลา
วิชา
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ฉบับที ๑ (คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์)
วันที ๒๓ ม.ค. ๖๕
๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ น. ฉบับที ๒ (สังคมศึกษา – ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ

๑. ขอบข่ายเนื้อหาวิชาทีสอบคัดเลือกครอบคลุมระดับช่วงชั้นที ๒ (ป.๔ – ป.๖)
๒. ในการสอบให้นักเรียนเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ดังนี้
- บัตรประจาตัวสอบ - ปากกาลูกลืนสีดา หรือสีน้าเงิน

๘. วันประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก
วันที ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.
หรือทีเว็บไซต์ของโรงเรียน (http://winitsuksa.ws.ac.th)
๙. การมอบตัวนักเรียน
วันที ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕
ผู้ปกครองทีจะทาการมอบตัวได้ จะต้องมีบิดา – มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ หรือผู้อุปการะทีมี
อาชีพเป็นหลักฐานและมีชืออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านร่วมกับนักเรียน โรงเรียนจะไม่รับพิจารณา
ให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับนักเรียน หรือผู้ที่กาลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เป็นผู้ปกครองนักเรียน
โดยเด็ดขาด
๑๐.ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง
๑๐.๑ อ่านประกาศนี้ให้เข้าใจทุกข้อ
๑๐.๒ การติดต่อกับทางโรงเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน ให้เรียบร้อยถูกต้อง
๑๐.๓ หลักฐานหรือเอกสารทีโรงเรียนต้องการตามกาหนดไว้ให้ผู้สมัครเตรียมให้พร้อม
มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนได้
๑๐.๔ ต้องยืนใบสมัครตามกาหนดวันและเวลาทีระบุไว้
๑๐.๕ ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวสอบมาแสดงทุกครั้งทีมาติดต่อ
๑๐.๖ อย่าเชื่อคาแอบอ้าง อย่าให้สินจ้างรางวัลแก่ผู้ใด เพราะไม่มีผู้ใดจะให้การช่วยเหลือท่านได้
นอกจากตัวท่านเอง
ประกาศ ณ วันที ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
( พระเทพเสนาบดี )
ผู้อานวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๒๑

ประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ฉบับที่ ๔๑/2564
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รอบทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ด้วย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้กาหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพือเข้า
ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑ รอบทัวไป ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ๖ หรือเทียบเท่า หรือกาลังเรียนอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑.๒ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
๑.๓ มีความขยันหมันเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสมเป็นโสด
๑.๔ มีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
๒. เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๒.๒ หลักฐานการเรียน
- เอกสาร ปพ.๑ ฉบับจริง พร้อมสาเนา ปพ.๖ ชั้นประถมศึกษาปีที ๕ หรือ
ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ภาคเรียนที ๑ พร้อมสาเนาเอกสาร และรับรองสาเนาถูกต้อง
- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตาดา และเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน
๒.๓ ค่าสมัครสอบ คนละ ๑๐๐ บาท
๓. จานวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา
จานวน ๑๖๐ คน
๔. วันจาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันที ๒๘ ก.พ. – ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕
วินิตศึกษาแห่งที ๑ หน้าธนาคารโรงเรียน (ออมสิน) อาคารธรรมญาณ ๘๔
โทร. ๐๖๓-๑๙๒๗๓๒๗
๒๒

* วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
* สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://winitsuksa.ws.ac.th
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
๖. วันสอบคัดเลือกข้อเขียน
๖.๑ วันเวลาสอบข้อเขียน
วันที ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๑๐ น.
วันที่
เวลา
วิชา
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ฉบับที ๑ (คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์)
วันที ๑๙ มี.ค. ๖๕
๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ น. ฉบับที ๒ (สังคมศึกษา – ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ

๑. ขอบข่ายเนื้อหาวิชาทีสอบคัดเลือกครอบคลุมระดับช่วงชั้นที ๒ (ป.๔ – ป.๖)
๒. ในการสอบให้นักเรียนเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ดังนี้
- บัตรประจาตัวสอบ
- ปากกาลูกลืนสีดา หรือสีน้าเงิน

๗. วันประกาศผลสอบคัดเลือก
วันที ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๕ หรือทีเว็บไซต์ของโรงเรียน (http://winitsuksa.ws.ac.th)
๘. การมอบตัวนักเรียน
วันที ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาทีกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ผู้ปกครองทีจะทาการมอบตัวได้ จะต้องมีบิดา – มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ หรือผู้อุปการะทีมี
อาชีพเป็นหลักฐานและมีชืออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านร่วมกับนักเรียน โรงเรียนจะไม่รับพิจารณา
ให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับนักเรียน หรือผู้ที่กาลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เป็นผู้ปกครองนักเรียน
โดยเด็ดขาด
๙. ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง
๙.๑ อ่านประกาศนี้ให้เข้าใจทุกข้อ
๙.๒ การติดต่อกับทางโรงเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน ให้เรียบร้อยถูกต้อง

๒๓

๙.๓ หลักฐานหรือเอกสารทีโรงเรียนต้องการตามกาหนดไว้ให้ผู้สมัครเตรียมให้พร้อม
มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนได้
๙.๔ ต้องยืนใบสมัครตามกาหนดวันและเวลาทีระบุไว้
๙.๕ ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวสอบมาแสดงทุกครั้งทีมาติดต่อ
๙.๖ อย่าเชื่อคาแอบอ้าง อย่าให้สินจ้างรางวัลแก่ผู้ใด เพราะไม่มีผู้ใดจะให้การช่วยเหลือ
ท่านได้นอกจากตัวท่านเอง
ประกาศ ณ วันที ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

( พระเทพเสนาบดี )
ผู้อานวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

๒๔

ตารางกาหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ๔
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ที่

โครงการ

๑ ห้องเรียนพิเศษ
Textbook

การรับสมัคร
๑๕ ต.ค. – ๙ ธ.ค. ๖๔

๒ เตรียมความรู้มุ่งสู่
มหาวิทยาลัย RTU
* วิทย์ - คณิต
* ศิลป์ – ภาษา

๑๕ ก.พ.๖๔ –
๗ ม.ค ๖๕

๓ เตรียมความพร้อม
ทางวิชาการทหาร
( วิทย์ – คณิต )

กาหนด
การสอบ
๑๙ ธ.ค. ๖๔
(สอบข้อเขียน)
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

๒๓ ม.ค. ๖๕
(สอบข้อเขียน)
๐๘.๓๐ – ๑๒.๑๐ น.

ประกาศผล

มอบตัว

๑๙ ธ.ค. ๖๔
๒๐.๐๐ น.

๒๖ ธ.ค. ๖๔
๐๘.๓๐- ๑๖.๐๐ น.

๒๓ ม.ค. ๖๕
๒๐.๐๐ น.

นางสาวกมลชา แก้วเพ็ง
นางสาวภัททิยา
นางสาววราภรณ์
นางสาวธิติยา
นางสาวธัญลักษณ์

ภูริภสั สรกุล
วงษ์ทอง
ทองอยู่
แก้วกาเลิศ

๐๘๑ – ๗๐๔๖๔๘๘
๐๘๔ – ๑๖๔๕๔๑๙
๐๙๙ – ๖๑๕๕๙๒๙
๐๙๙ – ๓๙๔๒๖๙๔
๐๙๗ – ๑๙๓๔๒๙๓
๐๘๐ – ๒๖๙๓๑๑๑
๐๘๐ – ๖๖๑๓๓๒๕

๒๕

รับ /จานวน

๘,๐๐๐

๙๐

๖,๐๐๐

๘๐

๕,๐๐๐

๔๐

๓๐ ม.ค. ๖๕
๐๘.๓๐- ๑๕.๐๐ น.

ผู้ประสานงาน
นางทิพวรรณ์
กองสุทธิ์ใจ
นางสาวข้าวทิพย์ อ่อนอรุณ

บริจาคสนับสนุน
โครงการพิเศษ

ประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๔
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ห้องเรียนพิเศษ Textbook (Sci - Math) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตามพระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดให้มี ห้องเรียนพิเศษ Textbook (Sci - Math) เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มี
ความสามารถในการเรียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาคภาษาอังกฤษ
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา
๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ กาลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑.๒ มีผลการเรียน ดังนี้
1.2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒
ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2.2 คะแนนเฉลี่ยะสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2.3 คะแนนเฉลี่ยะสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ ๒ ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2.4 คะแนนเฉลี่ยะสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ)
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ๒ ไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 มีสัญชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน
1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.6 มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และสนใจศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง
1.7 ยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ทั้งในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกาหนดในอนาคต
ห้องเรียนพิเศษ Textbook (Sci - Math) ต้องมีคะแนนเฉลี่ยะสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า
๓.๐๐ และคะแนนเฉลี่ยะสะสม ๕ ภาคเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐

๒๖

กาหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 100 บาท
- สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จากเว็บไซด์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
(http://winitsuksa.ws.ac.th)
๒. ขั้นตอน และวิธีการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนผู้สมัคร
เปิดเว็บไซต์ https://www.ws.ac.th/textbookm4 และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา”
ทาตามขั้นตอนที่แนะนาใน เว็บไซต์ ดังนี้
- กรอกข้อมูลผู้สมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 2 การกรอกใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
กรณีกรอกใบสมัครผ่านลิงค์
ลิงค์ https://www.ws.ac.th/textbookm4 และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา” ทาตาม
ขั้นตอนที่แนะนาในเว็บไซต์ ดังนี้
(1) เลือกโรงเรียนที่นักเรียนประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ
(2) อัปโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานสาหรับการสมัคร เสร็จสิ้นแล้วกดส่งใบสมัคร
กรณีที่ไม่สามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครได้ สามารถนาส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่งานสนับสนุนวิชาการ
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เลขที่ 10 ถนนเพทราชา ตาบลท่าหิน อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
หลักฐานการสมัคร
- มีระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) กรณีสมัครกับโรงเรียนเดิมให้โรงเรียนรับรองนักเรียน
ทั้งหมดตามบัญชีรายชื่อ
- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา
และเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 100 บาท
- สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จากเว็บไซต์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ขั้นตอนที่ 3 การชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดชาระเงิน เพื่อนาไปชาระเงินจานวน 100 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
- เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย
หมายเหตุ : โดยสมัครสอบวันสุดท้าย (วันที่ 9 ธันวาคม 2564) ต้องชาระเงินให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 10 ธันวาคม 2564
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบคุณสมบัติ
- ทางโรงเรียนจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ จากหลักฐานที่นักเรียนส่งมา
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสอบและพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
- นักเรียนตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสอบและสั่งพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ เพื่อนามาใช้แสดงตน
ในวันสอบ
หมายเหตุ : วันสุดท้ายของการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสอบคือวันที่ 17 ธันวาคม 2564
หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ
๒๗

๓. จานวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา
ห้องเรียนพิเศษ Textbook (Sci - Math)

จานวน ๙๐ คน

4. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบและแผนผังที่นั่งสอบ
วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๖๔
5. ตารางสอบ
วันที่
วันที่ 19 ธ.ค. 64
หมายเหตุ

เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

วิชา
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

๑. ขอบข่ายเนื้อหาวิชาที่สอบคัดเลือกครอบคลุมระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓)
๒. ในการสอบให้นักเรียนเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ดังนี้
- บัตรประจาตัวสอบ, บัตรประจาตัวนักเรียน, บัตรประจาตัวประชาชน, หรือบัตรอื่น
ทีม่ ีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ
- ปากกาลูกลื่นสีดา หรือสีน้าเงิน

6. วันประกาศผลสอบคัดเลือก
วันที่ ๑9 ธันวาคม ๒๕๖๔
หรือที่เว็บไซต์ของโรงเรียน (http://winitsuksa.ws.ac.th)
7. ยืนยันสิทธิ์การมอบตัวนักเรียน
วันที่ ๑9 - 21 ธันวาคม ๒๕๖๔
8. การมอบตัวนักเรียน
วันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๖๔
ผู้ปกครองที่จะทาการมอบตัวได้ จะต้องมีบิดา – มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ หรือผู้อุปการะ
ที่มีอาชีพเป็นหลักฐานและมีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านร่วมกับนักเรียน โรงเรียนจะไม่รับพิจารณา
ให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับนักเรียน หรือผู้ที่กาลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เป็นผู้ปกครองนักเรียน
โดยเด็ดขาด
9. ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง
9.๑ อ่านประกาศนี้ให้เข้าใจทุกข้อ
9.๒ การติดต่อกับทางโรงเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน ให้เรียบร้อยถูกต้อง
9.๓ หลักฐานหรือเอกสารที่โรงเรียนต้องการตามกาหนดไว้ให้ผู้สมัครเตรียมให้พร้อม
มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนได้
9.๔ ต้องยื่นใบสมัครตามกาหนดวันและเวลาที่ระบุไว้
๒๘

9.๕ ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวสอบมาแสดงทุกครั้งที่มาติดต่อ
9.๖ อย่าเชื่อคาแอบอ้าง อย่าให้สินจ้างรางวัลแก่ผู้ใด เพราะไม่มีผู้ใดจะให้การช่วยเหลือ
ท่านได้นอกจากตัวท่านเอง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
( พระเทพเสนาบดี )
ผู้อานวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

๒๙

ประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ฉบับที่ ๓๗/๒๕๖๔
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รอบโควตาลูกวินิต (ห้องเรียนพิเศษ Text book) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตามพระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดให้มี ห้องเรียนพิเศษ Textbook (Sci - Math) เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มี
ความสามารถในการเรียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาคภาษาอังกฤษ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การรั บ นั ก เรี ย นเข้ า เรี ย นโครงการพิ เ ศษ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ กาลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑.๒ มีผลการเรียน ดังนี้
1.2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒
ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2.2 คะแนนเฉลี่ยะสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2.3 คะแนนเฉลี่ยะสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ ๒ ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2.4 คะแนนเฉลี่ยะสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ)
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ๒ ไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 มีสัญชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน
1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.6 มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และสนใจศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง
1.7 ยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ทั้งในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกาหนดในอนาคต
ห้องเรียนพิเศษ Textbook (Sci - Math) ต้องมีคะแนนเฉลี่ยะสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า
๓.๐๐ และคะแนนเฉลี่ยะสะสม ๕ ภาคเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐

๓๐

กาหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. ขั้นตอน และวิธีการรับสมัคร
กรอกใบสมัครผ่านลิงค์ https://www.ws.ac.th/quotam4 (ไม่เสียค่าสมัคร)
หมายเหตุ : วันสุดท้ายของการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสอบคือวันที่ 17 ธันวาคม 2564
หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ
๓. จานวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา
ห้องเรียนพิเศษ Textbook (Sci - Math)

จานวน ๑๒๐ คน

4. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบและแผนผังที่นั่งสอบ
วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๖๔
5. ตารางสอบ
วันที่
วันที่ 19 ธ.ค. 64
หมายเหตุ

เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

วิชา
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

๑. ขอบข่ายเนื้อหาวิชาที่สอบคัดเลือกครอบคลุมระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓)
๒. ในการสอบให้นักเรียนเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ดังนี้
- บัตรประจาตัวสอบ, บัตรประจาตัวนักเรียน, บัตรประจาตัวประชาชน, หรือบัตรอื่น
ทีม่ ีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ
- ปากกาลูกลื่นสีดา หรือสีน้าเงิน

6. วันประกาศผลสอบคัดเลือก
วันที่ ๑9 ธันวาคม ๒๕๖๔
หรือที่เว็บไซต์ของโรงเรียน (http://winitsuksa.ws.ac.th)
7. ยืนยันสิทธิ์การมอบตัวนักเรียน
วันที่ ๑9 - 21 ธันวาคม ๒๕๖๔
8. การมอบตัวนักเรียน
วันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๖๔
ผู้ปกครองที่จะทาการมอบตัวได้ จะต้องมีบิดา – มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ หรือผู้อุปการะ
ที่มีอาชีพเป็นหลักฐานและมีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านร่วมกับนักเรียน โรงเรียนจะไม่รับพิจารณา
ให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับนักเรียน หรือผู้ที่กาลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เป็นผู้ปกครองนักเรียน
โดยเด็ดขาด

๓๑

9. ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง
9.๑ อ่านประกาศนี้ให้เข้าใจทุกข้อ
9.๒ การติดต่อกับทางโรงเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน ให้เรียบร้อยถูกต้อง
9.๓ หลักฐานหรือเอกสารที่โรงเรียนต้องการตามกาหนดไว้ให้ผู้สมัครเตรียมให้พร้อม
มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนได้
9.๔ ต้องยื่นใบสมัครตามกาหนดวันและเวลาที่ระบุไว้
9.๕ ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวสอบมาแสดงทุกครั้งที่มาติดต่อ
9.๖ อย่าเชื่อคาแอบอ้าง อย่าให้สินจ้างรางวัลแก่ผู้ใด เพราะไม่มีผู้ใดจะให้การช่วยเหลือท่าน
ได้นอกจากตัวท่านเอง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

( พระเทพเสนาบดี )
ผู้อานวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

๓๒

ประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ฉบับที่ ๔๒/๒๕๖๔
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย (RTU) โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร
ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตามพระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิมเติม (ฉบั บที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดให้มี โครงการเตรียมความรู้มุ่งมหาวิทยาลัย (RTU) เพือส่งเสริมนักเรียน
ทีมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒ นธรรม ให้ นั กเรียนได้พัฒ นาความสามารถให้ เต็มศักยภาพตามความสามารถ และความสนใจ
ของนั ก เรี ย น โครงการเตรี ย มความพร้ อ มทางวิ ช าการทหาร ส่ งเสริ ม นั ก เรี ย นที มี ค วามสามารถทางด้ า น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เพือเตรียมความพร้อมสาหรับนักเรียนทีมีเป้าหมายสู่โรงเรียน
เตรียมทหาร และระดับอุดมศึกษา
เพือให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ๔ ปีการศึกษา
๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ ประเภทสอบคัดเลือก
๑.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ๓ หรือเทียบเท่า หรือกาลังเรียนอยู่ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑.๑.๒ มีระดับคะแนนเฉลียสะสม ๕ ภาคเรียน ๓.๐๐
๑.๑.๓ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
๑.๑.๔ มีความขยันหมันเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสมเป็นโสด
๑.๑.๕ มีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
๑.๑.๖ นักเรียนต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ต่อไปนี้
โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่มุ่งมหาวิทยาลัย
แผนวิทย์ – คณิต ต้องมีคะแนนเฉลียสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ตากว่า ๓.๐๐ และคะแนน
เฉลียสะสม ๕ ภาคเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่ตากว่า ๓.๐๐
๓๓

แผนศิลป์ – ภาษา ต้องมีคะแนนเฉลียสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ตากว่า ๓.๐๐ และคะแนน
เฉลียสะสม ๕ ภาคเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ตากว่า ๓.๐๐
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร เป็นเพศชาย และต้องมีคะแนนเฉลียะสะสม
๕ ภาคเรียน ไม่ตากว่า ๓.๐๐ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ตากว่า ๓.๐๐
กาหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 100 บาท
- สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จากเว็บไซด์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
(http://winitsuksa.ws.ac.th)
๒. ขั้นตอน และวิธีการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนผู้สมัคร
เปิดเว็บไซต์ http://winitsuksa.ws.ac.th และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา”
ทาตามขั้นตอนที่แนะนาใน เว็บไซต์ ดังนี้
- กรอกข้อมูลผู้สมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 2 การกรอกใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
กรณีกรอกใบสมัครผ่านลิงค์
เปิดเว็บไซด์ http://winitsuksa.ws.ac.th และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา” ทาตามขั้นตอน
ที่แนะนาในเว็บไซต์ ดังนี้
(1) เลือกโรงเรียนที่นักเรียนประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ
(2) อัปโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานสาหรับการสมัคร เสร็จสิ้นแล้วกดส่งใบสมัคร
กรณีที่ไม่สามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้เปิดเว็บไซด์ http://winitsuksa.ws.ac.th
และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา” ทาตามขั้นตอนที่แนะนาในเว็บไซต์ ดังนี้
- ให้เลือกคลิกปุ่มส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์
- สั่งพิมพ์ใบสมัคร เพื่อนาไปสมัครแนบมากับหลักฐานการสมัคร
- นาส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่งานสนับสนุนวิชาการ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เลขที่ ๑๐ ถนนเพทราชา ตาบลท่าหิน อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
หลักฐานการสมัคร
- มีระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) กรณีสมัครกับโรงเรียนเดิมให้โรงเรียนรับรองนักเรียน
ทั้งหมดตามบัญชีรายชื่อ
- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา
และเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 100 บาท
- สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จากเว็บไซต์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๓๔

ขั้นตอนที่ 3 การชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดชาระเงิน เพื่อนาไปชาระเงินจานวน 100 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
- เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย
หมายเหตุ : โดยสมัครสอบวันสุดท้าย (วันที่ ๗ มกราคม 256๕) ต้องชาระเงินให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๘ มกราคม 256๕
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบคุณสมบัติ
- ทางโรงเรียนจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ จากหลักฐานที่นักเรียนส่งมา
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสอบและพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
- นักเรียนตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสอบและสั่งพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ เพื่อนามาใช้แสดงตน
ในวันสอบ
หมายเหตุ : วันสุดท้ายของการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสอบคือวันที่ 1๓ มกราคม 256๕
หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ
๓. จานวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา
โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
แผนวิทย์ – คณิต
แผนศิลป์ – ภาษา
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๘๐
๔๐
๔๐
๔๐

คน
คน
คน
คน

๔. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบและแผนผังที่นั่งสอบ
วันที ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
๕. ตารางสอบ
วันที่
วันที ๒๓ ม.ค.๖๕
หมายเหตุ

เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ น.

วิชา
ฉบับที ๑ (คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์)
ฉบับที ๒ (สังคมศึกษา – ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ)

๑. ขอบข่ายเนื้อหาวิชาทีสอบคัดเลือกครอบคลุมระดับช่วงชั้นที ๓ (ม.๑ – ม.๓)
๒. ในการสอบให้นักเรียนเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ดังนี้
- บัตรประจาตัวสอบ
- ปากกาลูกลืนสีดา หรือสีน้าเงิน

๖. วันประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก
วันที ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕
หรือทีเว็บไซต์ของโรงเรียน (http://winitsuksa.ws.ac.th)
๓๕

๗. การมอบตัวนักเรียน
วันที ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕
ผู้ปกครองทีจะทาการมอบตัวได้ จะต้องมีบิดา – มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ หรือผู้อุปการะ
ทีมีอาชีพเป็นหลักฐานและมีชืออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านร่วมกับนักเรียน โรงเรียนจะไม่รับพิจารณา
ให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับนักเรียน หรือผู้ที่กาลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เป็นผู้ปกครองนักเรียน
โดยเด็ดขาด
๘. ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง
๘.๑ อ่านประกาศนี้ให้เข้าใจทุกข้อ
๘.๒ การติดต่อกับทางโรงเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน ให้เรียบร้อยถูกต้อง
๘.๓ หลักฐานหรือเอกสารทีโรงเรียนต้องการตามกาหนดไว้ให้ผู้สมัครเตรียมให้พร้อม
มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนได้
๘.๔ ต้องยืนใบสมัครตามกาหนดวันและเวลาทีระบุไว้
๘.๕ ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวสอบมาแสดงทุกครั้งทีมาติดต่อ
๘.๖ อย่าเชื่อคาแอบอ้าง อย่าให้สินจ้างรางวัลแก่ผู้ใด เพราะไม่มีผู้ใดจะให้การช่วยเหลือท่าน
ได้นอกจากตัวท่านเอง
ประกาศ ณ วันที ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

( พระเทพเสนาบดี )
ผู้อานวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

๓๖

