
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 
เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Science Program) 
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๖ 

   
 อาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖  เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนท่ีเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลัก 
ธรรมภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วมสร้างโอกาสท่ีเป็นธรรม  บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
และส่ือสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐  มาตรา ๕๔ ท่ีรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ต้ังแต่  
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง  ให้จัดการศึกษาพื้นฐาน  ๑๕  ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   คำส่ังหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐  เรื่องการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  มติคณะรัฐมนตรี  วันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เรื่อง  มาตรการป้องกัน    
การทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา   
 อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม  มาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กฏกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ
และประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๐  มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบกับข้อ ๓ แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๐  โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทาง สสวท. และสอวน. 
(Science Program) และสำหรับพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์  เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๖ ของโรงเรียนวาปีปทุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนวาปีปทุม และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 - ๒- 

โรงเรียนวาปีปทุมจึงได้กำหนดคุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล การรายงาน
ตัวและการมอบตัว ดังต่อไปนี้ 

 ๑.   คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑  กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หรือเทียบเท่า  

    ๑.๒  มีระดับผลการเรียน ดังนี้ 
            ๑.๒.๑ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ันระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  และ
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  ต้ังแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
            ๑.๒.๒  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๔ และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  ต้ังแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
            ๑.๒.๓  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๔ และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  ต้ังแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
   ๑.๒.๔  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๔ และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  ต้ังแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
 ๑.๓  เป็นโสด  
 ๑.๔  สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) 
 ๑.๕  ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๒.  หลักฐานการสมัคร 
  ๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) 
  ๒.๒  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  ๒  รูป 
  ๒.๓  สำเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏช่ือนักเรียน 
  ๒.๔  หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 
       ๒.๔.๑ ปพ. ๗ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถม- 
ศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  หรือเทียบเท่า และแสดงระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์  
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และ ๕  
       ๒.๔.๒ ปพ. ๑ (ฉบับสำเนา) ท่ีแสดงระดับผลการเรียนแต่ละรายวิชาและผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมทุกรายวิชา       

  ๓.  จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๑  
           ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Science Program) 

จำนวน  ๒ ห้องเรียน  นักเรียนไม่เกิน ๗๐ คน 

 ๔.  กำหนดการรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว 
 รับสมัคร   วันท่ี  ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 

 สอบคัดเลือก  วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๖   เวลา ๐๙.๐๐- ๑๔.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 
 
 
 
 



 - ๓- 

    เวลาและวิชาท่ีสอบ     

เวลา วิชาที่สอบ 
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. คณิตศาสตร์ 
๑๑.๐๕ - ๑๒.๐๕ น. ภาษาอังกฤษ 
๑๓.๐๐- ๑๔.๓๐ น. วิทยาศาสตร์ 

  ประกาศผล    ภายในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม และทาง
เว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th  โดยพิจารณา ดังนี้ 

๑. เรียงลำดับคะแนนรวมทุกรายวิชาจากมากไปหาน้อย  
๒. กรณีนักเรียนมีคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์           

โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 
๓. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนน      

วิชาคณิตศาสตร์ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 
๔. กรณีนักเรียนมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน  จะพิจารณาจากคะแนน   

วิชาภาษาอังกฤษ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 
๕. กรณีคะแนนตามข้อ ๑,๒,๓ และ ๔ เท่ากัน  จะพิจารณาจากลำดับผู้สมัคร 

ก่อน – หลัง 
๖. หากผู้สอบได้ลำดับท่ี ๑ – ๗๐ ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

จะถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้ท่ีสอบได้ในลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนทดแทน  
๖. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องเรียน เพือ่ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 
       รายงานตัว  ภายในวันท่ี ๑๑  มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียน
วาปีปทุม (อาจมีการเปล่ียนแปลง) 
 ๕.  กำหนดการมอบตัว 
       ภายในวันท่ี  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
(อาจมีการเปล่ียนแปลง) 
  ๖. ค่าบำรุงการศึกษา 
  ปีการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
       
 
 

(นายไพทูล  พรมมากุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม 

 

http://www.wpt.ac.th/

