
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
      ตามท่ีโรงเรียนวาปีปทุม ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ประเภทนักเรียนท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งได้ด าเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น 
บัดนี้ โรงเรียนวาปีปทุม ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกตามบัญชีแนบท้าย 
ประกาศนี้ 
       ใหน้ักเรียนท่ีสอบได้ในล าดับที่ 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 หากมีผู้มารายงานตัวและมอบตัวไม่ครบตามจ านวน ๒๐๐ คน ทางโรงเรียนจะพิจารณา                 
เล่ือนผู้สอบได้ในล าดับถัดไปข้ึนมาแทนจนครบตามจ านวน 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

        ประกาศ ณ วันท่ี  ๓  เดือน  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
 
 ว่าท่ี ร.อ.  
 

 (สุรเชษฐ์  โคตรพัฒน์) 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการในต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 
เร่ือง  ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ปะเภทห้องเรียนทั่วไป (นักเรียนที่มีเง่ือนไขพเิศษ) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 
 
      ตามท่ีโรงเรียนวาปีปทุม ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษา              
ปีท่ี ๑ ประเภทนักเรียนท่ัวไป (นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  บัดนี้ โรงเรียนวาปีปทุม                   
ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน จ านวน ๕๕ คน         
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
       ให้นักเรียนท่ีมีรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวและคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหา
เร่ืองการอ่านและการเขียนในวันที่  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  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

        ประกาศ ณ วันท่ี  ๓  เดือน  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
 
 ว่าท่ี ร.อ.  
 

 (สุรเชษฐ์  โคตรพัฒน์) 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการในต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 
เร่ือง  ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปะเภทห้องเรียนทั่วไป  

(นักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ) โดยวิธีการจับฉลาก   
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 
 
      ตามท่ีโรงเรียนวาปีปทุม ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษา            
ปีท่ี ๑ ประเภทนักเรียนท่ัวไป  โดยวิธีการจับฉลาก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งได้ด าเนินการจับฉลากไปแล้วนั้น                          
บัดนี้ โรงเรียนวาปีปทุม ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงได้ประกาศรายช่ือนักเรียน ท่ีผ่านการพิจารณา
คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลาก จ านวน  ๑๑๑  คน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
       ให้นักเรียนท่ีมีรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวและคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหา
เร่ืองการอ่านและการเขียนในวันที่ 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 หากมีผู้มารายงานตัวและมอบตัวไม่ครบตามจ านวน  ๑๑๑  คน  ทางโรงเรียนจะพิจารณา                 
เล่ือนผู้สอบได้ในล าดับถัดไปข้ึนมาแทนจนครบตามจ านวน 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

        ประกาศ ณ วันท่ี  ๓  เดือน  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
 
 ว่าท่ี ร.อ.  
 

 (สุรเชษฐ์  โคตรพัฒน์) 
         รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการในต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 
 

 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนทั่วไป   

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 
 

 
      ตามท่ีโรงเรียนวาปีปทุม ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ประเภทนักเรียนท่ัวไป  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งได้ด าเนินการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น 
พบว่านักเรียนมารายงานตัวมีจ านวนไม่ครบตามสัดส่วนท่ีโรงเรียนประกาศ ดังนั้น โรงเรียน จึงได้พิจารณาเล่ือนผู้สอบ
ได้ในกลุ่มนักเรียนท่ัวไปขึ้นมาแทน จ านวน  ๑๑๒  คน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
       ให้นักเรียนท่ีมีรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายนี้ มารายงานตัวและคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาเร่ืองการ
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 หากมีผู้มารายงานตัวและมอบตัวไม่ครบตามจ านวน ๑๑๒  คน  ทางโรงเรียนจะพิจารณา                 
เล่ือนผู้สอบได้ในล าดับถัดไปข้ึนมาแทนจนครบตามจ านวน 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

        ประกาศ ณ วันท่ี  ๓  เดือน  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
 
 ว่าท่ี ร.อ.  
 

 (สุรเชษฐ์  โคตรพัฒน์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการในต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 
 
 
 
 


