
  
 
 

 
ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประเภทห้องเรียนทั่วไป  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 อาศัยประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒        
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                     
ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง            
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและความ
ต้องการของประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของโรงเรียนวาปีปทุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย               
โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนวาปีปทุม         
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวาปีปทุมจึงได้ก าหนดคุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร              
การคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัวดังต่อไปนี้ 
 

 ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
 ๑.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๑.๑.๑  คุณสมบัติ 
   (๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  หรือเทียบเท่า 
   (๒) นักเรียนที่สมัครโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จะต้องได้รับรางวัล 
จากการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
   (๓) ไม่จ ากัดอายุ 
   (๔) เป็นโสด 



๒ 
 

   (๕) สัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
   (๖) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๑.๑.๒  หลักฐานการสมัคร 
   (๑) ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด  ๑ นิ้ว จ านวน  ๒ รูป   
   (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดาและผู้สมัคร (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา ให้น า
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองมาด้วย) 
   (๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 
        (๔) หลักฐานแสดงผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
   (๕) ส าเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร โล่ที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เฉพาะนักเรียนที่สมัครโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   (๖) บัตรประชาชนตัวจริงของผู้สมัคร 
 ๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  ๑.๒.๑  คุณสมบัติ 
   (๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  หรือเทียบเท่า 
   (๒)  ไม่จ ากัดอายุ   
   (๓)  เป็นโสด 
   (๔)  สัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
   (๕)  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๑.๒.๒  หลักฐานการสมัคร 
   (๑)  ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
   (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดาและผู้สมัคร (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา ให้น า
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองมาด้วย) 
   (๓)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
หรือเทียบเท่า 
   (๔) หลักฐานแสดงผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
   (๕) บัตรประชาชนตัวจริงของผู้สมัคร 
 ๑.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
       ๑.๓.๑ คุณสมบัติ 
        (๑)  นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคท่ีดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน 
        (๒)  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 



๓ 
 

    (๓)  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
        (๔)  นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนนั้น 
 หมายเหตุ  หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนทีมีเงื่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
  ๑.๓.๒ หลักฐานการสมัคร 
   (๑)  ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
   (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   (๓)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 
        (๔) หลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๓.๑ ข้อ (๑) – (๔) 
        (๕) หลักฐานแสดงผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓             
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๒.  จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 
  ๒.๑ จ านวนที่รับเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน  ๔๘๐ คน 
    (๑)  นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก    จ านวน  ๒๐๐  คน 
    (๒)  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการโดยการจับฉลาก จ านวน  ๑๙๒ คน 
    (๓)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   จ านวน  ๘ คน 
    (๔)  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ   จ านวน ๘๐ คน 
  ๒.๒ จ านวนที่รับเข้าศึกษาต่อในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๔๘๐ คน 
   (๑) นักเรียนจากโรงเรียนเดิม    จ านวน  ๔๐๐ คน 
   (๒) นักเรียนจบ ม. ๓ จากโรงเรียนอื่น   จ านวน  ๕๐ คน 
    (๓)  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ   จ านวน  ๓๐ คน 
  โดยจ าแนกเป็น (๑)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  จ านวน ๔๐๐ คน 
     (๒)แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ  จ านวน ๔๐ คน 
     (๓)แผนการเรียนทั่วไป   จ านวน ๔๐ คน 
   ในแต่ละแผนการเรียน รับนักเรียนที่จบ ม.๓ จากโรงเรียนอื่นเข้าเรียน ไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
 ๓.  ก าหนดเขตพื้นที่บริการส าหรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
       โรงเรียนวาปีปทุม ก าหนดเขตพ้ืนที่บริการตามท่ีอยู่และภูมิล าเนาดังนี้ 
  ๓.๑  ต าบลหนองแสง ประกอบด้วย 
   (๑) บ้านวาปี    หมู่ที่ ๑ 

(๒) บ้านหนองแสง   หมู่ที่ ๒ 
   (๓) บ้านส าโรง    หมู่ที่ ๓ 
   (๔) บ้านหนองคู    หมู่ที่ ๔ 



๔ 
 

   (๕) บ้านดอนบม    หมู่ที่ ๕ 
   (๖) บ้านจอกขวาง   หมู่ที่ ๖ 
   (๗) บ้านหัวงัว    หมู่ที่ ๗ 
   (๘) บ้านหนองโน    หมู่ที่ ๘ 
   (๙)  บ้านแดง    หมู่ที่ ๑๒ 
   (๑๐) บ้านบมทุ่ง    หมู่ที่  ๑๓ 
   (๑๑) บ้านปลาบู่    หมู่ที่ ๑๔ 
   (๑๒) บ้านโสกยาง   หมู่ที่ ๑๕ 
   (๑๓) บ้านหนองเดิ่น   หมู่ที่ ๑๖ 
   (๑๔) บ้านกระยอม     หมู่ที่ ๑๗ 
   (๑๕) บ้านหนองคูไชย   หมู่ที่ ๑๘ 
   (๑๙) บ้านหนองขาม     หมู่ที่  ๑๙ 
   (๒๐) บ้านไชยทอง   หมู่ที่ ๒๓ 
   (๒๑) บ้านดอนบมพัฒนา     หมู่ที่ ๒๔ 

(๒๒) บ้านเมืองใหม่   หมู่ที่ ๒๕ 
   (๒๔) บ้านจอกขวางเหนือ    หมู่ที่ ๒๖ 
   (๒๕) บ้านเดินค า    หมู่ที่ ๒๗ 
   (๒๖) บ้านงัวเจริญ   หมู่ที ่๒๘ 
  ๓.๒  ต าบลหนองทุ่ม ประกอบด้วย 
   (๑) บ้านโนนเขวา   หมู่ที่ ๑  

  (๒) บ้านหนองตาไก้   หมู่ที่ ๒ 
   (๓) บ้านหนองเผือก   หมู่ที่ ๓  

(๔) บ้านหนองแสงน้อย   หมู่ที่ ๘ 
  ๓.๓  ต าบลขามป้อม  ประกอบด้วย 
   (๑) บ้านหนองใต้    หมู่ที๕่ 

๔.  คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนวาปีปทุม 
  ๔.๑  นักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  อย่างน้อย ๒ ปี นับถึง
วันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน   
  ๔.๒  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอ่ืนใดของนักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนพิจารณาเป็นกรณีไป  

๕.  ก าหนดการรับสมัคร  การคัดเลือก  การประกาศผล  รายงานตัวและการรับมอบตัว 
 ๕.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
  รับสมัคร  วันที่  ๒๒ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปีปทุม 



๕ 
 

   คัดเลือก  วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
   ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒   
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
   สอบจัดชั้นเรียน  วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๑๐ น. 
ณ โรงเรียนวาปีปทุม โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
   ประกาศผลสอบและรายงานตัว  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 

มอบตัว  วันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 

  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
  รับสมัคร  วันที่  ๒๒ – ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น                             

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
   สอบคัดเลือก/สอบจัดชั้นเรียน  วันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
   ประกาศผลสอบและรายงานตัว  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
   มอบตัว  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 

นักเรียนทั่วไปและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
  รับสมัคร   วันที่  ๒๒ – ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น                                  

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
   สอบคัดเลือก  วันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
   ประกาศผลสอบและรายงานตัว  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
   มอบตัววันที่  ๘ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
   นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการจับฉลาก วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.               
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
   ประกาศผลการจับฉลากและรายงานตัว  วันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
   มอบตัว วันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนวาปีปทุม 

 ๕.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ โรงเรียนวาปีปทุม 

       ยื่นความจ านง/ก าหนดรับสมัคร  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ /๒๒ – ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) ณ โรงเรียนวาปีปทุม 



๖ 
 

        สอบคัดเลือก/สอบจัดชั้นเรียน  วันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
   ประกาศผล  วันที่ ๖  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น   
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
   รายงานตัว  วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
   มอบตัว  วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนอื่น 
  รับสมัคร  วันที่  ๒๒ – ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
   สอบคัดเลือก  วันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้  ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
   ประกาศผล  วันที่ ๖  เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
   รายงานตัว  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น  ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
   มอบตัว  วันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม 

  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
  รับสมัคร  วันที่  ๒๒ – ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
   สอบคัดเลือก  วันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้  ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
   ประกาศผล  วันที่ ๖  เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
   รายงานตัว  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น  ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
   มอบตัว  วันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม 

 ๖.  ก าหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ก าหนดสอบ วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.    วิชาภาษาไทย  ๔๐ คะแนน 
   เวลา  ๐๙.๔๐ – ๑๐.๔๐ น.    วิชาคณิตศาสตร์  ๔๐ คะแนน 
   เวลา  ๑๐.๕๐ - ๑๑.๕๐ น.    วิชาสังคมศึกษา  ๔๐ คะแนน 
   เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.    วิชาวิทยาศาสตร์  ๔๐ คะแนน 
   เวลา  ๑๔.๑๐ - ๑๕.๑๐ น.  วิชาภาษาอังกฤษ  ๔๐ คะแนน 
 
 ๗.  ก าหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  ก าหนดสอบ วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.    วิชาภาษาไทย  ๔๐ คะแนน 
   เวลา  ๐๙.๔๐ – ๑๐.๔๐ น.    วิชาคณิตศาสตร์  ๔๐ คะแนน 
   เวลา  ๑๐.๕๐ - ๑๑.๕๐ น.    วิชาสังคมศึกษา  ๔๐ คะแนน 
   เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.    วิชาวิทยาศาสตร์  ๔๐ คะแนน 
   เวลา  ๑๔.๑๐ – ๑๕.๑๐ น.    วิชาภาษาอังกฤษ  ๔๐ คะแนน 



๗ 
 

 ๘.  เกณฑ์การตัดสินพิจารณาคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. ๑ ,ม.๔ 

      ๘.๑  เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจากคะแนนที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๗๐            
และคะแนน O – Net ร้อยละ ๓๐ 

     ๘.๒  โรงเรียนจะประกาศผลการสอบนักเรียนทุกคนโดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 
เฉพาะนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อ ม.๔ จะประกาศผลการสอบโดยแยกบัญชีเป็น นักเรียน ม.๓ จากโรงเรียน           
วาปีปทุมและนักเรียน ม.๓ จากโรงเรียนอื่น  

๘.๓  โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อเรียงตามล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อยจนครบ 
ตามจ านวน กรณีนักเรียนมีคะแนนสอบเท่ากันเกินจ านวนที่โรงเรียนประกาศรับ ให้ถือว่านักเรียนที่มีคะแนนเท่ากัน 
กลุ่มนั้นมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อเช่นเดียวกัน 

     ๘.๔  กรณีท่ีนักเรียนสละสิทธิ์ในทุกกรณีโรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อเพ่ิมเติม 
ให้ครบจ านวนตามประกาศของโรงเรียนโดยเรียงตามล าดับคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย 
      ๘.๕  โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียน ม. ๓ จากโรงเรียนอื่น เข้าเรียนในแต่ละแผนการเรียน 
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
1 

 
 

(นายมณูญ  เพชรมีแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 


