
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------------- 

อาศยัประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/
๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและความต้องการของประชาชน  ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้โรงเรียนในโครงการ ๒๐๗ แห่งรับนักเรียนตามโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนละ ๑ ห้อง โรงเรียนวาปีปทุมได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดหลักสูตรเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
และเพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของโรงเรียนวาปีปทุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน วาปีปทุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวาปีปทุมจึงไดก้ าหนดคุณสมบัติ รายละเอียดการ
รับสมัครการคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ดังต่อไปนี้ 

 ๑.   คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  หรือเทียบเท่า 
 ๑.๒  ระดับผลการเรียน 
  ๑.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในระดับชั้น ม.๑  ม.๒ และ ม.๓  
ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
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  ๑.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ในระดับชั้น ม.๑  ม.
๒ และ ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
  ๑.๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ในชั้น ม.๑  ม.๒ 
และม.๓ ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 ๑.๓  ไม่จ ากัดอายุ     
 ๑.๔  เป็นโสด 
 ๑.๕  สัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน)  
 ๑.๖  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 ๒.  หลักฐานการสมัคร 
  ๒.๑  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป 
  ๒.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน 
  ๒.๓  หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

     ๒.๓.๑  ป.พ. ๗ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยม- 
ศึกษาปีที่ ๓  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  หรือเทียบเท่า และแสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา
วิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.๑  ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑ 
         ๒.๓.๒ ป.พ. ๑ (ฉบับส าเนา) ที่แสดงระดับผลการเรียนแต่ละรายวิชาและระดับ                          
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ทุกรายวิชา  
  ๓.  จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ ห้องเรียนพิเศษตามโครงการ 
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

     จ านวน  ๑ ห้องเรียน  นกัเรียนไม่เกิน ๓๐ คน  
๔.  จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ ห้องเรียนพิเศษตามโครงการ 

เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (STEM)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

     จ านวน  ๑ ห้องเรียน  นกัเรียนไม่เกิน ๓๖ คน  
   ๕.  ก าหนดการรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว 

     รับสมัคร   วันที่  ๒๓ – ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 

       สอบคัดเลือก  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น.   
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 

      เวลาและวิชาที่สอบ     

เวลา วิชาที่สอบ 
๐๙.๐๐- ๑๑.๐๐ น. คณิตศาสตร์ 
๑๑.๐๕ - ๑๒.๐๕ น. ภาษาอังกฤษ 
๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ 

       ประกาศผล    วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๖.๓๐ น.   
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ณ  โรงเรียนวาปีปทุม โดยพิจารณา ดังนี้ 
๑. เรียงล าดับคะแนนรวมทุกรายวิชาจากมากไปหาน้อย 
๒. กรณีนักเรียนมีคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์       

โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
๓. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนน    

วิชาคณิตศาสตร์ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
๔. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน  จะพิจารณาจากคะแนน 

วิชาภาษาอังกฤษ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
๕. หากผู้สอบได้ล าดับที่ ๑ – ๖๖ ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

จะถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ในล าดับส ารองมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนทดแทน 
๖. หากผู้สอบได้ล าดับที่ ๖๖ มีนักเรียนที่มีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่ 

สมัครสอบก่อน – หลัง   
๗. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องเรียน เพื่อความเหมาะสมในการจัด           

กิจกรรมการเรียนการสอน 

       รายงานตัว  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 

 ๖.  ก าหนดรับมอบตัว 
      วันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 

 ๗. ค่าบ ารุงการศึกษา 
  ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท  

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๙ เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
        

(นายมณูญ  เพชรมีแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 

  


