ประกาศโรงเรียนวาป/ปทุม

เรื่อง การรับนักเรียนเข0าศึกษาต5อระดับชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ ๔ ห0องเรียนพิเศษ ตามโครงการเสริมสร0าง
ศักยภาพด0านวิทยาศาสตรH คณิตศาสตรH เทคโนโลยีและสิ่งแวดล0อม ป=การศึกษา ๒๕๖๔
------------------------------------------------------อาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำสักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปEการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อใหLเด็กทุก
คนไดLรับการศึกษาอยQางทั่วถึงและไดLรับการพัฒนาอยQางเต็มตามศักยภาพเปUนเวลาสิบสองปE ตั้งแตQวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอยQางมีคุณภาพโดยไมQเก็บคQาใชLจQายตามรัฐธรรมนูญแหQงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกLไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวQาดLวยหลักเกณฑbและวิธกี ารบริหารกิจการบLานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
คำสั่งหัวหนLาคณะรักษาความสงบแหQงชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ใหLจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปE โดยไมQเก็บ
คQาใชLจQาย มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ ๕ กุมภาพันธb ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการปiองกันการทุจริตในการเรียกรับ
ทรัพยbสินหรือประโยชนbตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขLาเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘
กุมภาพันธb ๒๕๖๒ แผนการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๙ แหQง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหQงชาติ ๒๕๔๒ และที่แกLไขเพิ่มเติม มาตราที่ ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหQง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกLไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
กฎกระทรวงวQาดLวยการแบQงสQวนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และแกLไขเพิ่มเติมประกอบกับขLอ ๓ แหQง กฎกระทรวงวQาดLวยการกำหนดหลักเกณฑbและวิธีการกระจาย
อำนาจการบริหารการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและความตLองการของประชาชน โรงเรียนจึงจัดใหLมี
โครงการพัฒนาและสQงเสริมศักยภาพผูLมีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชLหลักสูตร
หLองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรb ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หLองเรียนพิเศษ ตามโครงการเสริมสรLางศักยภาพดLาน
วิทยาศาสตรb คณิตศาสตรb เทคโนโลยีและสิ่งแวดลLอม เพื่อใหLการรับนักเรียนเขLาศึกษาตQอระดับชั้นมัธยมศึกษาปE
ที่ ๔ ปEการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวาปEปทุม เปUนไปดLวยความเรียบรLอย โปรQงใส เสมอภาคและเปUนธรรม
โดยไดLรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนวาปEปทุม และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวาปEปทุมจึงไดLกำหนดคุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล
การรายงานตัวและการมอบตัว ดังตQอไปนี้

- ๒๑. คุณสมบัติของผู0สมัคร
๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเทQาหรือกำลังศึกษาอยูQในระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๓ ปEการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเทQา
๑.๒ ระดับผลการเรียน
๑.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในระดับชั้น ม.๑ ม.๒ และ ม.๓
ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแตQ ๓.๐๐ ขึ้นไป
๑.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรbพื้นฐาน ในระดับชั้น ม.๑ ม.
๒ และ ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแตQ ๓.๐๐ ขึ้นไป
๑.๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรbพื้นฐาน ในชั้น ม.๑ ม.๒
และม.๓ ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแตQ ๓.๐๐ ขึ้นไป
๑.๓ ไมQจำกัดอายุ
๑.๔ เปUนโสด
๑.๕ สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
๑.๖ 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 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวQากำลังศึกษาอยูQในระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๓ ในปEการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเทQา และแสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา
วิทยาศาสตรb และวิชาคณิตศาสตรb ในระดับชั้น ม.๑ ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑
๒.๔.๒ ป.พ. ๑ (ฉบับสำเนา) ที่แสดงระดับผลการเรียนแตQละรายวิชาและระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ทุกรายวิชา
๓. จำนวนนักเรียนที่รับเข0าศึกษาต5อชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ ๔ ห0องเรียนพิเศษตามโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพด0านวิทยาศาสตรH คณิตศาสตรH เทคโนโลยีและสิ่งแวดล0อม ป=การศึกษา ๒๕๖๔
จำนวน ๑ หLองเรียน นักเรียนไมQเกิน ๓๐ คน
๔. จำนวนนักเรียนที่รับเข0าศึกษาต5อชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ ๔ ห0องเรียนพิเศษตามโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพด0านวิทยาศาสตรH คณิตศาสตรH เทคโนโลยีและสิ่งแวดล0อม (STEM)
ป=การศึกษา ๒๕๖๔
จำนวน ๑ หLองเรียน นักเรียนไมQเกิน ๓๖ คน
๕. กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
รับสมัคร วันที่ ๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น (ไมQเวLนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปEปทุม
สอบคัดเลือก วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนวาปEปทุม

- ๓เวลาและวิชาที่สอบ
เวลา
๐๙.๐๐- ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๕ - ๑๒.๐๕ น.
๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น.

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตรb
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรb

ประกาศผล ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวาปEปทุม และทางเว็บไซตb
http://www.wpt.ac.th โดยพิจารณา ดังนี้
๑. เรียงลำดับคะแนนรวมทุกรายวิชาจากมากไปหานLอย
๒. กรณีนักเรียนมีคะแนนรวมเทQากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตรb
โดยเรียงลำดับจากมากไปหานLอย
๓. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาวิทยาศาสตรbเทQากัน จะพิจารณาจากคะแนน
วิชาคณิตศาสตรb โดยเรียงลำดับจากมากไปหานLอย
๔. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาคณิตศาสตรbเทQากัน จะพิจารณาจากคะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ โดยเรียงลำดับจากมากไปหานLอย
๕. กรณีคะแนนตามขLอ ๑,๒,๓ และ ๔ เทQากัน จะพิจารณาจากลำดับทีส่ มัครสอบ
กQอน – หลัง
๖. หากผูLสอบไดLลำดับที่ ๑ – ๖๖ ไมQมารายงานตัวและมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด
จะถือวQาสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผูLที่สอบไดLในลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัวเขLาเรียนทดแทน
๖. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห0องเรียน เพื่อความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
รายงานตัว ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงเรียนวาปEปทุม (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
๗. กำหนดรับมอบตัว ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงเรียนวาปEปทุม (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
๘. ค5าบำรุงการศึกษา ปEการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
จึงประกาศมาใหLทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธb พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายมณูญ เพชรมีแกLว)
ผูLอำนวยการโรงเรียนวาปEปทุม

