
 
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา 

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (เดิม)  เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

-------------------------------- 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้อง            

กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค           
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐           
และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดพุทธบูชา จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ            
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

๒. วิธีการรับสมัคร 
2.1 สมัครออนไลน์ 

www.wpb.ac.th 
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 ๒ 
๓. วิธีด าเนินการรับนักเรียน 

๓.๑ จ านวนการรับนักเรียน 
โรงเรียนวัดพุทธบูชา  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน 10 ห้องเรียน  

จ านวน 440 คน โดยแยกตามแผนการเรียน ดังนี้ 
๑. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ – STEM 1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน 

 2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์   2 ห้องเรียน จ านวน 88 คน 
 3. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน 
 4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ (Smart English)  1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน 
 5. แผนการเรียนภาษาจีน     1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน 

 6. แผนการเรียนภาษาเกาหลี - ภาษาญี่ปุ่น   1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน 
 7. แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา   1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน 
 8. แผนการเรียนการงานอาชีพ    1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน 
 9. แผนการเรียนพลศึกษา - ศิลปกรรม   1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน 

 

๓.๒ วิธีการรับนักเรียน 
๑. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวัดพุทธบูชา www.wpb.ac.th หรือ เพจ Facebook :  

โรงเรียนวัดพุทธบูชา I WatPutthabucha School ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๒. นักเรียนกรอกข้อมูลในการสมัครให้ครบถ้วน                                                              
  

๔. วันและเวลาการรับนักเรียน 
รับสมัคร     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพิจารณา วันที่    8 มีนาคม 2564 

 ประกาศผล    วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖๔ 
 รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ วันที่ 19 มีนาคม 2564 

 

5. เงื่อนไขทุนการศึกษา 
นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนสะสมทุกรายวิชา ไม่ต่ ากว่า 3.40  และรายงานตัวยืนยันสิทธิ์            

การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ให้ยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 
 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียน ดังนี้ 
6.๑ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - STEM 
 ๑. พิจารณาล าดับความต้องการ 
 ๒. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยเฉพาะแผนการเรียน (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) 

- มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า 2.50 
- มีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 ๓. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
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6.2 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ 
 ๑. พิจารณาล าดับความต้องการ 
 ๒. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยเฉพาะแผนการเรียน (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) 

- มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า 2.50 
- มีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 ๓. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

6.3 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 
 ๑. พิจารณาล าดับความต้องการ 
 ๒. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยเฉพาะแผนการเรียน (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) 

- มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า 2.50 
- มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 ๓. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

6.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ (Smart English) 
 ๑. พิจารณาล าดับความต้องการ 
 ๒. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยเฉพาะแผนการเรียน (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) 

- มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 ๓. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (ทดสอบวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564) 
 

6.5 แผนการเรียนภาษาจีน 
 ๑. พิจารณาล าดับความต้องการ 
 2. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 

6.6 แผนการเรียนภาษาเกาหลี – ภาษาญี่ปุ่น 
 6.6.1 แผนการเรียนเกาหลี 
 ๑. พิจารณาล าดับความต้องการ 
 2. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
  

 6.6.2 แผนการเรียนญี่ปุ่น 
 ๑. พิจารณาล าดับความต้องการ 
 2. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 

6.7 แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา 
 ๑. พิจารณาล าดับความต้องการ 
 ๒. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยเฉพาะแผนการเรียน (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) 

- มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า 2.00 
- มีคะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ พ้ืนฐาน (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 ๓. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
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