
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวาป/ปทุม 

เร่ือง  การรับนักเรียนเข0าศึกษาต5อระดับช้ันมัธยมศึกษาป=ท่ี ๑ 

 ห0องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรE ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Science Program) 

ประจำป=การศึกษา  ๒๕๖๕ 

   

 อาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ืองนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ

นักเรียน สังกัดสำสักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปEการศึกษา ๒๕๖๕  เพ่ือใหKเด็กทุกคนมีโอกาสเขKารับ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ผQานกระบวนการรับนักเรียนท่ีเปRนธรรม  เสมอภาค  โปรQงใส  ตรวจสอบไดK  ตามหลัก 

ธรรมภิบาล  โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีสQวนรQวมสรKางโอกาสท่ีเปRนธรรม  บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

และส่ือสารสรKางการรับรูKอยQางมีประสิทธิผลสอดคลKองตามเจตนารมณWของรัฐธรรมนูญแหQงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๖๐  มาตรา ๕๔ ท่ีรัฐตKองดำเนินการใหKเด็กทุกคนไดKรับการศึกษาเปRนเวลาสิบสิงปE  ต้ังแตQ  

กQอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยQางมีคุณภาพโดยไมQเก็บคQาใชKจQาย  พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแกKไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแกKไขเพ่ิมเติม  พระราชกฤษฎีกาวQาดKวยหลักเกณฑW

และวิธีการบริหารกิจการบKานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแกKไขเพ่ิมเติม  คำส่ังหัวหนKาคณะรักษาความสงบ

แหQงชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เร่ือง  ใหKจัดการศึกษาพ้ืนฐาน  ๑๕  ปE โดยไมQเก็บคQาใชKจQาย   คำส่ังหัวหนKาคณะรักษา

ความสงบแหQงชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐  เร่ืองการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการแผนการศึกษา

แหQงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  มติคณะรัฐมนตรี  วันท่ี  ๕  กุมภาพันธW  ๒๕๖๒  เร่ือง  มาตรการปfองกัน    

การทุจริตในการเรียกรับทรัพยWสินหรือประโยชนWตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขKาเรียนในสถานศึกษา  ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕  

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  และมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชุดท่ี ๒๕)  ในคราวประชุมคร้ังท่ี         

๑/๒๕๖๔ วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและความตKองการของประชาชน โรงเรียนจึงจัดใหKมี

โครงการพัฒนาและสQงเสริมศักยภาพผูKมีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตKน โดยใชKหลักสูตรหKองเรียน

พิเศษวิทยาศาสตรW ระดับมัธยมศึกษาตอนตKนตามแนวทาง สสวท. และสอวน. (Science Program) และสำหรับ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดKานวิทยาศาสตรW ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรW  เพ่ือใหK

การรับนักเรียนเขKาศึกษาตQอระดับช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี ๑ ปEการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนวาปEปทุม เปRนไปดKวย

ความเรียบรKอย โปรQงใส เสมอภาคและเปRนธรรม โดยไดKรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของ

โรงเรียนวาปEปทุม และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนวาปEปทุมจึงไดKกำหนดคุณสมบัติ 

รายละเอียดการรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัว ดังตQอไปน้ี 

 



 - ๒- 

 ๑.   คุณสมบัติของผู0สมัคร 

 ๑.๑  กำลังศึกษาอยูQในระดับช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๖  ปEการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเทQา  

    ๑.๒  มีระดับผลการเรียน ดังน้ี 

            ๑.๒.๑ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ันระดับช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๔                                 

และระดับช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๕  ต้ังแตQ ๓.๐๐ ข้ึนไป 

            ๑.๒.๒  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรWพ้ืนฐานในระดับช้ันประถมศึกษา 
ปEท่ี ๔ และระดับช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๕  ต้ังแตQ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
            ๑.๒.๓  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตรWพ้ืนฐานในระดับช้ันประถมศึกษา 
ปEท่ี ๔ และระดับช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๕  ต้ังแตQ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
   ๑.๒.๔  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในระดับช้ันประถมศึกษา 
ปEท่ี ๔ และระดับช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๕  ต้ังแตQ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
 ๑.๓  เปRนโสด  
 ๑.๔  สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) 
 ๑.๕  ไมQเปRนโรคท่ีเปRนอุปสรรคตQอการศึกษา 
 ๒.  หลักฐานการสมัคร 
  ๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) 
  ๒.๒  ใบสมัครพรKอมรูปถQายขนาด ๑ น้ิว จำนวน  ๒  รูป 
  ๒.๓  สำเนาทะเบียนบKานท่ีปรากฏช่ือนักเรียน 
  ๒.๔  หลักฐานการศึกษา ดังน้ี 
       ๒.๔.๑ ป.พ. ๗ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวQากำลังศึกษาอยูQในระดับช้ันประถม- 
ศึกษาปEท่ี ๖ ปEการศึกษา  ๒๕๖๓  หรือเทียบเทQา และแสดงระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรW               
วิชาคณิตศาสตรW และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๔ และ ๕  
       ๒.๔.๒ ป.พ. ๑ (ฉบับสำเนา) ท่ีแสดงระดับผลการเรียนแตQละรายวิชาและผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมทุกรายวิชา       

  ๓.  จำนวนนักเรียนท่ีรับเข0าศึกษาต5อช้ันมัธยมศึกษาป=ท่ี  ๑  
          ๓.๑ ห0องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรE ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Science Program) 
จำนวน  ๒ หKองเรียน  นักเรียนไมQเกิน ๗๐ คน 

 ๔.  กำหนดการรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว 
 รับสมัคร   วันท่ี  ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธW  ๒๕๖๕ 
  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น (ไมQเวKนวันหยุดราชการ)  ณ  โรงเรียนวาปEปทุม 

 สอบคัดเลือก  วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐- ๑๔.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

   เวลาและวิชาท่ีสอบ     

เวลา วิชาท่ีสอบ 
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. คณิตศาสตรW 
๑๑.๐๕ - ๑๒.๐๕ น. ภาษาอังกฤษ 
๑๓.๐๐- ๑๔.๓๐ น. วิทยาศาสตรW 

  



 - ๓- 

 ประกาศผล    ภายในวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕  ณ  โรงเรียนวาปEปทุม และทางเว็บไซตW 
http://www.wpt.ac.th  โดยพิจารณา ดังน้ี 

๑. เรียงลำดับคะแนนรวมทุกรายวิชาจากมากไปหานKอย  
๒. กรณีนักเรียนมีคะแนนรวมเทQากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตรW           

โดยเรียงลำดับจากมากไปหานKอย 
๓. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาวิทยาศาสตรWเทQากัน จะพิจารณาจากคะแนน      

วิชาคณิตศาสตรW โดยเรียงลำดับจากมากไปหานKอย 

๔. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาคณิตศาสตรWเทQากัน  จะพิจารณาจากคะแนน   

วิชาภาษาอังกฤษ โดยเรียงลำดับจากมากไปหานKอย 

๕. กรณีคะแนนตามขKอ ๑,๒,๓ และ ๔ เทQากัน  จะพิจารณาจากลำดับผูKสมัคร 

กQอน – หลัง 

๖. หากผูKสอบไดKลำดับท่ี ๑ – ๗๐ ไมQมารายงานตัวและมอบตัวตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

จะถือวQาสละสิทธ์ิ โรงเรียนจะเรียกผูKท่ีสอบไดKในลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัวเขKาเรียนทดแทน  

๖. โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการจัดห0องเรียน เพ่ือความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

       รายงานตัว  ภายในวันท่ี ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียน

วาปEปทุม (อาจมีการเปล่ียนแปลง) 

 ๕.  กำหนดการมอบตัว 

       ภายในวันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๕    เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนวาปEปทุม 

(อาจมีการเปล่ียนแปลง) 

  ๖. ค5าบำรุงการศึกษา 

  ปEการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

   จึงประกาศมาใหKทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

       

 

 

(นายมณูญ  เพชรมีแกKว) 

ผูKอำนวยการโรงเรียนวาปEปทุม 
 


