
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวาป/ปทุม 

เร่ือง  การรับนักเรียนเข0าศึกษาต5อระดับช้ันมัธยมศึกษาป=ท่ี ๑ 

 ห0องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรE ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Science Program) 

ประจำป=การศึกษา  ๒๕๖๔ 

   

 อาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ืองนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ

นักเรียน สังกัดสำสักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปEการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือใหLเด็กทุกคนไดLรับการศึกษา

อยQางท่ัวถึงและไดLรับการพัฒนาอยQางเต็มตามศักยภาพเปUนเวลาสิบสองปE ต้ังแตQวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค

บังคับอยQางมีคุณภาพโดยไมQเก็บคQาใชLจQายตามรัฐธรรมนูญแหQงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกLไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวQาดLวยหลักเกณฑbและวิธีการบริหารกิจการบLานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ คำส่ังหัวหนLา

คณะรักษาความสงบแหQงชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เร่ือง ใหLจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๕ ปE โดยไมQเก็บคQาใชLจQาย มติ

คณะรัฐมนตรี(ครม.) วันท่ี ๕ กุมภาพันธb ๒๕๖๒ เร่ืองมาตรการปiองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยbสินหรือ

ประโยชนbตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขLาเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในคราวประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธb ๒๕๖๒ แผนการ

ศึกษาแหQงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๙ แหQงพระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ 

๒๕๔๒ และท่ีแกLไขเพ่ิมเติม มาตราท่ี ๑๐  มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหQงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกLไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงวQาดLวยการแบQงสQวนราชการ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกLไขเพ่ิมเติมประกอบกับขLอ ๓ แหQง 

กฎกระทรวงวQาดLวยการกำหนดหลักเกณฑbและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ 

 นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและความตLองการของประชาชน โรงเรียนจึงจัดใหLมี

โครงการพัฒนาและสQงเสริมศักยภาพผูLมีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตLน โดยใชLหลักสูตรหLองเรียน

พิเศษวิทยาศาสตรb ระดับมัธยมศึกษาตอนตLน ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Science Program)  

เพ่ือใหLการรับนักเรียนเขLาศึกษาตQอระดับช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี ๑ ปEการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวาปEปทุม 

เปUนไปดLวยความเรียบรLอย โปรQงใส เสมอภาคและเปUนธรรม โดยไดLรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับ

นักเรียนของโรงเรียนวาปEปทุม และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนวาปEปทุมจึงไดLกำหนด

คุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัว ดังตQอไปน้ี 

 ๑.   คุณสมบัติของผู0สมัคร 

 ๑.๑  กำลังศึกษาอยูQในระดับช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๖  ปEการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเทQา  

    ๑.๒  มีระดับผลการเรียน ดังน้ี 



 - ๒- 

            ๑.๒.๑ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ันระดับช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๔                                 

และระดับช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๕  ต้ังแตQ ๓.๐๐ ข้ึนไป 

            ๑.๒.๒  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรbพ้ืนฐานในระดับช้ันประถมศึกษา 
ปEท่ี ๔ และระดับช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๕  ต้ังแตQ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
            ๑.๒.๓  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตรbพ้ืนฐานในระดับช้ันประถมศึกษา 
ปEท่ี ๔ และระดับช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๕  ต้ังแตQ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
   ๑.๒.๔  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในระดับช้ันประถมศึกษา 
ปEท่ี ๔ และระดับช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๕  ต้ังแตQ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
 ๑.๓  เปUนโสด  
 ๑.๔  สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) 
 ๑.๕  ไมQเปUนโรคท่ีเปUนอุปสรรคตQอการศึกษา 
 ๒.  หลักฐานการสมัคร 
  ๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) 
  ๒.๒  ใบสมัครพรLอมรูปถQายขนาด ๑ น้ิว จำนวน  ๒  รูป 
  ๒.๓  สำเนาทะเบียนบLานท่ีปรากฏช่ือนักเรียน 
  ๒.๔  หลักฐานการศึกษา ดังน้ี 
  ๒.๔.๑ ป.พ. ๗ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวQากำลังศึกษาอยูQในระดับช้ันประถม- 
ศึกษาปEท่ี ๖ ปEการศึกษา  ๒๕๖๓  หรือเทียบเทQา และแสดงระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรb               
วิชาคณิตศาสตรb และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๔ และ ๕  
  ๒.๔.๒ ป.พ. ๑ (ฉบับสำเนา) ท่ีแสดงระดับผลการเรียนแตQละรายวิชาและผลการเรียน
เฉล่ียสะสมทุกรายวิชา       

  ๓.  จำนวนนักเรียนท่ีรับเข0าศึกษาต5อช้ันมัธยมศึกษาป=ท่ี  ๑  
          ๓.๑ ห0องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรE ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Science Program) 
จำนวน ๒ หLองเรียน  นักเรียนไมQเกิน ๗๒ คน 

 ๔.  กำหนดการรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว 
 รับสมัคร   วันท่ี  ๑๙ – ๒๓ มีนาคม  ๒๕๖๔ 
  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น (ไมQเวLนวันหยุดราชการ)  ณ  โรงเรียนวาปEปทุม 

 สอบคัดเลือก  วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๐๐- ๑๔.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

เวลาและวิชาท่ีสอบ     

เวลา วิชาท่ีสอบ 
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. คณิตศาสตรb 
๑๑.๐๕ - ๑๒.๐๕ น. ภาษาอังกฤษ 
๑๓.๐๐- ๑๔.๓๐ น. วิทยาศาสตรb 

 ประกาศผล    ภายในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔  ณ  โรงเรียนวาปEปทุม และทางเว็บไซตb 
http://www.wpt.ac.th  โดยพิจารณา ดังน้ี 

๑. เรียงลำดับคะแนนรวมทุกรายวิชาจากมากไปหานLอย  
๒. กรณีนักเรียนมีคะแนนรวมเทQากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตรb           

โดยเรียงลำดับจากมากไปหานLอย 



 - ๓- 

๓. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาวิทยาศาสตรbเทQากัน จะพิจารณาจากคะแนน      

วิชาคณิตศาสตรb โดยเรียงลำดับจากมากไปหานLอย 

๔. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาคณิตศาสตรbเทQากัน  จะพิจารณาจากคะแนน   

วิชาภาษาอังกฤษ โดยเรียงลำดับจากมากไปหานLอย 

๕. กรณีคะแนนตามขLอ ๑,๒,๓ และ ๔ เทQากัน  จะพิจารณาจากลำดับผูLสมัคร 

กQอน – หลัง 

๖. หากผูLสอบไดLลำดับท่ี ๑ – ๗๐ ไมQมารายงานตัวและมอบตัวตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

จะถือวQาสละสิทธ์ิ โรงเรียนจะเรียกผูLท่ีสอบไดLในลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัวเขLาเรียนทดแทน  

๖. โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการจัดห0องเรียน เพ่ือความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

       รายงานตัว  ภายในวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียน

วาปEปทุม (อาจมีการเปล่ียนแปลง) 

 ๕.  กำหนดการมอบตัว 

       ภายในวันท่ี ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๔    เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนวาปEปทุม 

(อาจมีการเปล่ียนแปลง) 

  ๖. ค5าบำรุงการศึกษา 

  ปEการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

   จึงประกาศมาใหLทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือน กุมภาพันธb พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

(นายมณูญ  เพชรมีแกLว) 

ผูLอำนวยการโรงเรียนวาปEปทุม 

 


