ประกาศโรงเรียนวาป/ปทุม

เรื่อง การรับนักเรียนเข0าศึกษาต5อระดับชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ ๑
ห0องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรE ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Science Program)
ประจำป=การศึกษา ๒๕๖๔
อาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสำสักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปEการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อใหLเด็กทุกคนไดLรับการศึกษา
อยQางทั่วถึงและไดLรับการพัฒนาอยQางเต็มตามศักยภาพเปUนเวลาสิบสองปE ตั้งแตQวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอยQางมีคุณภาพโดยไมQเก็บคQาใชLจQายตามรัฐธรรมนูญแหQงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกLไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวQาดLวยหลักเกณฑbและวิธีการบริหารกิจการบLานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ คำสั่งหัวหนLา
คณะรักษาความสงบแหQงชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ใหLจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปE โดยไมQเก็บคQาใชLจQาย มติ
คณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ ๕ กุมภาพันธb ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการปiองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยbสินหรือ
ประโยชนbตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขLาเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธb ๒๕๖๒ แผนการ
ศึกษาแหQงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๙ แหQงพระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ
๒๕๔๒ และที่แกLไขเพิ่มเติม มาตราที่ ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหQงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกLไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงวQาดLวยการแบQงสQวนราชการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกLไขเพิ่มเติมประกอบกับขLอ ๓ แหQง
กฎกระทรวงวQาดLวยการกำหนดหลักเกณฑbและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและความตLองการของประชาชน โรงเรียนจึงจัดใหLมี
โครงการพัฒนาและสQงเสริมศักยภาพผูLมีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตLน โดยใชLหลักสูตรหLองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตรb ระดับมัธยมศึกษาตอนตLน ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Science Program)
เพื่อใหLการรับนักเรียนเขLาศึกษาตQอระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๑ ปEการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวาปEปทุม
เปUนไปดLวยความเรียบรLอย โปรQงใส เสมอภาคและเปUนธรรม โดยไดLรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียนวาปEปทุม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวาปEปทุมจึงไดLกำหนด
คุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัว ดังตQอไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู0สมัคร
๑.๑ กำลังศึกษาอยูQในระดับชั้นประถมศึกษาปEที่ ๖ ปEการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเทQา
๑.๒ มีระดับผลการเรียน ดังนี้

- ๒๑.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปEที่ ๔
และระดับชั้นประถมศึกษาปEที่ ๕ ตั้งแตQ ๓.๐๐ ขึ้นไป
๑.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรbพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษา
ปEที่ ๔ และระดับชั้นประถมศึกษาปEที่ ๕ ตั้งแตQ ๓.๐๐ ขึ้นไป
๑.๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรbพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษา
ปEที่ ๔ และระดับชั้นประถมศึกษาปEที่ ๕ ตั้งแตQ ๓.๐๐ ขึ้นไป
๑.๒.๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษา
ปEที่ ๔ และระดับชั้นประถมศึกษาปEที่ ๕ ตั้งแตQ ๓.๐๐ ขึ้นไป
๑.๓ เปUนโสด
๑.๔ สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
๑.๕ ไมQเปUนโรคที่เปUนอุปสรรคตQอการศึกษา
๒. หลักฐานการสมัคร
๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)
๒.๒ ใบสมัครพรLอมรูปถQายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒.๓ สำเนาทะเบียนบLานที่ปรากฏชื่อนักเรียน
๒.๔ หลักฐานการศึกษา ดังนี้
๒.๔.๑ ป.พ. ๗ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวQากำลังศึกษาอยูQในระดับชั้นประถมศึกษาปEที่ ๖ ปEการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเทQา และแสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรb
วิชาคณิตศาสตรb และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปEที่ ๔ และ ๕
๒.๔.๒ ป.พ. ๑ (ฉบับสำเนา) ทีแ่ สดงระดับผลการเรียนแตQละรายวิชาและผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา
๓. จำนวนนักเรียนที่รับเข0าศึกษาต5อชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ ๑
๓.๑ ห0องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรE ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Science Program)
จำนวน ๒ หLองเรียน นักเรียนไมQเกิน ๗๒ คน
๔. กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
รับสมัคร วันที่ ๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น (ไมQเวLนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปEปทุม
สอบคัดเลือก วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๔.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปEปทุม
เวลาและวิชาทีส่ อบ
เวลา
วิชาที่สอบ
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
คณิตศาสตรb
๑๑.๐๕ - ๑๒.๐๕ น.
ภาษาอังกฤษ
๑๓.๐๐- ๑๔.๓๐ น.
วิทยาศาสตรb
ประกาศผล ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวาปEปทุม และทางเว็บไซตb
http://www.wpt.ac.th โดยพิจารณา ดังนี้
๑. เรียงลำดับคะแนนรวมทุกรายวิชาจากมากไปหานLอย
๒. กรณีนักเรียนมีคะแนนรวมเทQากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตรb
โดยเรียงลำดับจากมากไปหานLอย

- ๓๓. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาวิทยาศาสตรbเทQากัน จะพิจารณาจากคะแนน
วิชาคณิตศาสตรb โดยเรียงลำดับจากมากไปหานLอย
๔. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาคณิตศาสตรbเทQากัน จะพิจารณาจากคะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ โดยเรียงลำดับจากมากไปหานLอย
๕. กรณีคะแนนตามขLอ ๑,๒,๓ และ ๔ เทQากัน จะพิจารณาจากลำดับผูLสมัคร
กQอน – หลัง
๖. หากผูLสอบไดLลำดับที่ ๑ – ๗๐ ไมQมารายงานตัวและมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด
จะถือวQาสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผูLที่สอบไดLในลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัวเขLาเรียนทดแทน
๖. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห0องเรียน เพื่อความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
รายงานตัว ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียน
วาปEปทุม (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
๕. กำหนดการมอบตัว
ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนวาปEปทุม
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
๖. ค5าบำรุงการศึกษา
ปEการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
จึงประกาศมาใหLทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธb พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมณูญ เพชรมีแกLว)
ผูLอำนวยการโรงเรียนวาปEปทุม

