
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวาป/ปทุม 
เร่ือง การรับนักเรียนเข0าศึกษาต5อระดับช้ันมัธยมศึกษาป=ท่ี ๔ ห0องเรียนพิเศษ ตามโครงการเสริมสร0าง

ศักยภาพด0านวิทยาศาสตรH คณิตศาสตรH เทคโนโลยีและส่ิงแวดล0อม ป=การศึกษา ๒๕๖๔ 

------------------------------------------------------- 
อาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ืองนโยบายและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสำสักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปEการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือใหLเด็กทุก

คนไดLรับการศึกษาอยQางท่ัวถึงและไดLรับการพัฒนาอยQางเต็มตามศักยภาพเปUนเวลาสิบสองปE ต้ังแตQวัยเรียนจน

จบการศึกษาภาคบังคับอยQางมีคุณภาพโดยไมQเก็บคQาใชLจQายตามรัฐธรรมนูญแหQงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกLไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา

ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวQาดLวยหลักเกณฑbและวิธีการบริหารกิจการบLานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

คำส่ังหัวหนLาคณะรักษาความสงบแหQงชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เร่ือง ใหLจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๕ ปE โดยไมQเก็บ

คQาใชLจQาย มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันท่ี ๕ กุมภาพันธb ๒๕๖๒ เร่ืองมาตรการปiองกันการทุจริตในการเรียกรับ

ทรัพยbสินหรือประโยชนbตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขLาเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในคราวประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๘ 

กุมภาพันธb ๒๕๖๒ แผนการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๙ แหQง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ ๒๕๔๒ และท่ีแกLไขเพ่ิมเติม มาตราท่ี ๑๐  มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหQง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกLไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

กฎกระทรวงวQาดLวยการแบQงสQวนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

๒๕๔๖ และแกLไขเพ่ิมเติมประกอบกับขLอ ๓ แหQง กฎกระทรวงวQาดLวยการกำหนดหลักเกณฑbและวิธีการกระจาย

อำนาจการบริหารการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ 

 นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและความตLองการของประชาชน โรงเรียนจึงจัดใหLมี

โครงการพัฒนาและสQงเสริมศักยภาพผูLมีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชLหลักสูตร

หLองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรb ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หLองเรียนพิเศษ ตามโครงการเสริมสรLางศักยภาพดLาน

วิทยาศาสตรb คณิตศาสตรb เทคโนโลยีและส่ิงแวดลLอม เพ่ือใหLการรับนักเรียนเขLาศึกษาตQอระดับช้ันมัธยมศึกษาปE

ท่ี ๔ ปEการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวาปEปทุม เปUนไปดLวยความเรียบรLอย โปรQงใส เสมอภาคและเปUนธรรม 

โดยไดLรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนวาปEปทุม และคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนวาปEปทุมจึงไดLกำหนดคุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล 

การรายงานตัวและการมอบตัว ดังตQอไปน้ี 

 



 - ๒- 

 ๑.   คุณสมบัติของผู0สมัคร 

  ๑.๑  สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเทQาหรือกำลังศึกษาอยูQในระดับช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี ๓  ปEการศึกษา ๒๕๖๓  หรือเทียบเทQา 
 ๑.๒  ระดับผลการเรียน 
  ๑.๒.๑ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมทุกรายวิชาในระดับช้ัน ม.๑  ม.๒ และ ม.๓  
ภาคเรียนท่ี ๑ ต้ังแตQ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
  ๑.๒.๒ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรbพ้ืนฐาน ในระดับช้ัน ม.๑  ม.
๒ และ ม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑ ต้ังแตQ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
  ๑.๒.๓ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตรbพ้ืนฐาน ในช้ัน ม.๑  ม.๒ 

และม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑ ต้ังแตQ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
 ๑.๓  ไมQจำกัดอายุ     
 ๑.๔  เปUนโสด 
 ๑.๕  สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)  
 ๑.๖  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 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวQากำลังศึกษาอยูQในระดับช้ันมัธยม- 
ศึกษาปEท่ี ๓  ในปEการศึกษา ๒๕๖๒  หรือเทียบเทQา และแสดงระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชา
วิทยาศาสตรb และวิชาคณิตศาสตรb ในระดับช้ัน ม.๑  ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑ 
         ๒.๔.๒ ป.พ. ๑ (ฉบับสำเนา) ท่ีแสดงระดับผลการเรียนแตQละรายวิชาและระดับ                          

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ทุกรายวิชา  
 ๓.  จำนวนนักเรียนท่ีรับเข0าศึกษาต5อช้ันมัธยมศึกษาป=ท่ี  ๔ ห0องเรียนพิเศษตามโครงการ 
เสริมสร0างศักยภาพด0านวิทยาศาสตรH คณิตศาสตรH เทคโนโลยีและส่ิงแวดล0อม ป=การศึกษา ๒๕๖๔ 

     จำนวน  ๑ หLองเรียน  นักเรียนไมQเกิน ๓๐ คน  
 ๔.  จำนวนนักเรียนท่ีรับเข0าศึกษาต5อช้ันมัธยมศึกษาป=ท่ี  ๔ ห0องเรียนพิเศษตามโครงการ 
เสริมสร0างศักยภาพด0านวิทยาศาสตรH คณิตศาสตรH เทคโนโลยีและส่ิงแวดล0อม (STEM)  

ป=การศึกษา ๒๕๖๔ 
     จำนวน  ๑ หLองเรียน  นักเรียนไมQเกิน ๓๖ คน  

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

สอบคัดเลือก  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ณ  โรงเรียนวาปEปทุม 

 



 - ๓- 

  เวลาและวิชาท่ีสอบ     

เวลา วิชาท่ีสอบ 

๐๙.๐๐- ๑๑.๐๐ น. คณิตศาสตรb 

๑๑.๐๕ - ๑๒.๐๕ น. ภาษาอังกฤษ 

๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น. วิทยาศาสตรb 

  ประกาศผล    ภายในวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔  ณ  โรงเรียนวาปEปทุม และทางเว็บไซตb 
http://www.wpt.ac.th  โดยพิจารณา ดังน้ี 

๑. เรียงลำดับคะแนนรวมทุกรายวิชาจากมากไปหานLอย 
๒. กรณีนักเรียนมีคะแนนรวมเทQากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตรb       

โดยเรียงลำดับจากมากไปหานLอย 
๓. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาวิทยาศาสตรbเทQากัน จะพิจารณาจากคะแนน    

วิชาคณิตศาสตรb โดยเรียงลำดับจากมากไปหานLอย 

๔. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาคณิตศาสตรbเทQากัน  จะพิจารณาจากคะแนน 

วิชาภาษาอังกฤษ โดยเรียงลำดับจากมากไปหานLอย 

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

กQอน – หลัง   

๖. หากผูLสอบไดLลำดับท่ี ๑ – ๖๖ ไมQมารายงานตัวและมอบตัวตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

จะถือวQาสละสิทธ์ิ โรงเรียนจะเรียกผูLท่ีสอบไดLในลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัวเขLาเรียนทดแทน 

 ๖. โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการจัดห0องเรียน เพ่ือความเหมาะสมในการจัด           

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 รายงานตัว  ภายในวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.  

 ณ  โรงเรียนวาปEปทุม (อาจมีการเปล่ียนแปลง) 

 ๗.  กำหนดรับมอบตัว   ภายในวันท่ี  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.   

ณ  โรงเรียนวาปEปทุม (อาจมีการเปล่ียนแปลง) 

 ๘. ค5าบำรุงการศึกษา   ปEการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

   จึงประกาศมาใหLทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๐ เดือน กุมภาพันธb พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

                    

 

             (นายมณูญ  เพชรมีแกLว)        
  ผูLอำนวยการโรงเรียนวาปEปทุม  


