ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่โรงเรียนวาปีปทุม ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประเภทนักเรียนทั่วไป ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดาเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
บัดนี้ โรงเรียนวาปีปทุม ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้
ให้นักเรียนที่สอบได้ในลาดับที่ ๑ – ๒๐๐ มารายงานตัวในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวาปีปทุม และมอบตัวในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๘ โรงเรียนวาปีปทุม หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ์
อนึ่ง หากมีผู้มารายงานตัวและมอบตัวไม่ครบตามจานวน ๒๐๐ คน ทางโรงเรียนจะพิจารณา
เลื่อนผู้สอบได้ในลาดับถัดไปขึ้นมาแทนจนครบตามจานวน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
ว่าที่ ร.อ.
(สุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวาปีปทุม

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปะเภทห้องเรียนทั่วไป (นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่โรงเรียนวาปีปทุม ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ประเภทนักเรียนทั่วไป (นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ บัดนี้ โรงเรียนวาปีปทุม
ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน จานวน ๕๕ คน
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวและคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหา
เรื่องการอ่านและการเขียนในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิลาสปทุมมาลย์
อาคาร ๖ โรงเรียนวาปีปทุม และมอบตัว ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๘
โรงเรียนวาปีปทุม หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลา ดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ์
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
ว่าที่ ร.อ.
(สุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
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เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปะเภทห้องเรียนทั่วไป
(นักเรียนในเขตพื้นทีบ่ ริการ) โดยวิธีการจับฉลาก
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่โรงเรียนวาปีปทุม ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ประเภทนักเรียนทั่วไป โดยวิธีการจับฉลาก ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดาเนินการจับฉลากไปแล้วนั้น
บัดนี้ โรงเรียนวาปีปทุม ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงได้ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการพิจารณา
คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลาก จานวน ๑๑๑ คน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวและคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหา
เรื่องการอ่านและการเขียนในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิลาสปทุมมาลย์
อาคาร ๖ โรงเรียนวาปีปทุม และมอบตัวในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๘
โรงเรียนวาปีปทุม หากไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ์
อนึ่ง หากมีผู้มารายงานตัวและมอบตัวไม่ครบตามจานวน ๑๑๑ คน ทางโรงเรียนจะพิจารณา
เลื่อนผู้สอบได้ในลาดับถัดไปขึ้นมาแทนจนครบตามจานวน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
ว่าที่ ร.อ.
(สุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
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เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ตามที่โรงเรียนวาปีปทุม ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประเภทนักเรียนทั่วไป ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดาเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
พบว่านักเรียนมารายงานตัวมีจานวนไม่ครบตามสัดส่วนที่โรงเรียนประกาศ ดังนั้น โรงเรียน จึงได้พิจารณาเลื่อนผู้สอบ
ได้ในกลุ่มนักเรียนทั่วไปขึ้นมาแทน จานวน ๑๑๒ คน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้ มารายงานตัวและคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการ
อ่านและการเขียนในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิลาสปทุมมาลย์ อาคาร ๖
โรงเรียนวาปีปทุม และมอบตัวในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๘
โรงเรียนวาปีปทุม หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลา ดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ์
อนึ่ง หากมีผู้มารายงานตัวและมอบตัวไม่ครบตามจานวน ๑๑๒ คน ทางโรงเรียนจะพิจารณา
เลื่อนผู้สอบได้ในลาดับถัดไปขึ้นมาแทนจนครบตามจานวน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
ว่าที่ ร.อ.
(สุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์)
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