
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรยีนพิเศษ ตามโครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิ่งแวดล้อม ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------- 

อาศยัประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำสักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแตว่ัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 
๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.๒๕๔๖ 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๒๘/๒๕๕๙ เรือ่ง ให้จัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย มติคณะรฐัมนตร(ีครม.) วันที ่๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรยีกรับ
ทรัพย์สนิหรือประโยชนต์อบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศกึษา สังกัดสำนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน มติคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานในคราวประชุม  
ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ มาตรา
ที่ ๑๐  มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิม่เติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเตมิประกอบกับข้อ ๓ แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบรหิารการศกึษา พ.ศ.๒๕๕๐ 
 นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
แนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและความต้องการของประชาชน โรงเรียนจึงจัดให้มี
โครงการพัฒนาและส่งเสรมิศกัยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้หลักสูตรห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Science Program) สำหรับ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (Science English and Mathematics Program: SEM ) 
และสำหรับพฒันาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียน
วาปีปทุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนวาปีปทุม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวาปีปทุม
จึงได้กำหนดคุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัว 
ดังต่อไปนี้ 
 
 



 - ๒- 

 ๑.   คุณสมบตัิของผู้สมัคร 
  ๑.๑  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หรือเทียบเท่า 
 ๑.๒  ระดับผลการเรียน 
  ๑.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในระดับชั้น ม.๑  ม.๒ และ ม.๓  
ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึน้ไป 
  ๑.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในระดับชั้น ม.๑  ม.
๒ และ ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑ ตัง้แต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
  ๑.๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชัน้ ม.๑  ม.๒ 
และม.๓ ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 ๑.๓  ไม่จำกัดอายุ     
 ๑.๔  เป็นโสด 
 ๑.๕  สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)  
 ๑.๖  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 ๒.  หลักฐานการสมัคร 
  ๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) 
  ๒.๒  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  ๒  รูป 
  ๒.๓  สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏช่ือนักเรียน 
  ๒.๔  หลักฐานการศึกษา ดังนี ้
     ๒.๔.๑  ป.พ. ๗ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยม- 
ศึกษาปีที่ ๓  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  หรือเทียบเท่า และแสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา
วิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ในระดบัชั้น ม.๑  ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑ 
         ๒.๔.๒ ป.พ. ๑ (ฉบับสำเนา) ที่แสดงระดับผลการเรียนแต่ละรายวิชาและระดบั                          
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ทุกรายวิชา  
 ๓.  จำนวนนกัเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๔ ห้องเรียนพิเศษตามโครงการ 
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

     จำนวน  ๑ ห้องเรียน  นักเรียนไม่เกิน ๓๐ คน  
 ๔.  จำนวนนกัเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๔ ห้องเรียนพิเศษตามโครงการ 
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (STEM)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

     จำนวน  ๑ ห้องเรียน  นักเรียนไม่เกิน ๓๖ คน  
 ๕.  กำหนดการรับสมคัร  การสอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว 

     รับสมัคร   วันที่  ๒๒ – ๒๖  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๓ 
  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 

       
 



 - ๓- 

 
 สอบคัดเลือก  วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 

  เวลาและวิชาที่สอบ     

เวลา วิชาที่สอบ 
๐๙.๐๐- ๑๑.๐๐ น. คณิตศาสตร ์
๑๑.๐๕ - ๑๒.๐๕ น. ภาษาอังกฤษ 
๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น. วิทยาศาสตร ์

  ประกาศผล    วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม และทางเว็บไซต์ 
http://www.wpt.ac.th  โดยพิจารณา ดังนี้ 

๑. เรียงลำดับคะแนนรวมทุกรายวิชาจากมากไปหาน้อย 
๒. กรณีนักเรียนมีคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์       

โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 
๓. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนน    

วิชาคณิตศาสตร์ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 
๔. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน  จะพิจารณาจากคะแนน 

วิชาภาษาอังกฤษ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 
๕. หากผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ – ๖๖ ไมม่ารายงานตัวและมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด 

จะถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ในลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนทดแทน 
๖. หากผู้สอบได้ลำดับที่ ๖๖ มีนกัเรียนที่มีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับที่ 

สมัครสอบก่อน – หลัง   
 ๖. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหอ้งเรยีน เพื่อความเหมาะสมในการจัด           
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รายงานตัว  ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น.  
 ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
 ๗.  กำหนดรับมอบตัว   ในวันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น.   
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม  
 ๘. ค่าบำรุงการศึกษา    ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท  

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
                    

 

             (นายมณูญ  เพชรมีแก้ว)        
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม  

http://www.wpt.ac.th/

