
  
 
 

 
ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรยีนต่อในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประเภทห้องเรียนทั่วไป  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

 อาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพือ่ให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่วัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
๒๕๔๕ พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ คำสั่งหัวหน้าคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ ที ่๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ใหจ้ัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บคา่ใช้จ่าย มติคณะรฐัมนตร(ีครม.) 
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการปอ้งกันการทุจรติในการเรียกรบัทรัพยส์ินหรอืประโยชนต์อบแทนเพื่อโอกาส
ในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มติคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
 อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม มาตราที่ ๑๐  มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศกึษาการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเตมิประกอบกบัขอ้ ๓ แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด
หลักเกณฑ์และวธิีการกระจายอำนาจการบรหิารการศกึษา พ.ศ.๒๕๕๐   เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรยีนทัว่ไป  ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๒  ของ
โรงเรียนวาปีปทุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนวาปีปทุม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวาปีปทุมจึงได้
กำหนดคุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัวดังต่อไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

 ๑.  คุณสมบัตขิองผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
 ๑.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๑.๑.๑  คณุสมบัติ 
   (๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  หรือเทียบเท่า 
   (๒) นักเรียนทีส่มัครโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จะต้องได้รับรางวัลเหรียญทอง 
จากการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
   (๓) ไม่จำกัดอาย ุ
   (๔) เป็นโสด 
   (๕) สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) 
   (๖) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๑.๑.๒  หลักฐานการสมัคร 
   (๑) ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด  ๑ นิ้ว จำนวน  ๒ รูป   
   (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา,มารดา) 
   (๓) บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) 
   (๔) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ หรือเทยีบเท่า 
        (๕) หลักฐานแสดงผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖  
    (๖) สำเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร โล่ที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เฉพาะนักเรียนที่สมัครโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 ๑.๒ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ๑.๒.๑  คณุสมบัติ 
   (๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศกึษา ๒๕๖๒  หรือเทียบเท่า 
   (๒)  ไม่จำกัดอาย ุ  
   (๓)  เป็นโสด 
   (๔)  สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) 
   (๕)  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๑.๒.๒  หลักฐานการสมัคร 
   (๑)  ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
   (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา,มารดา) 
   (๓) บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) 
 
 



๓ 
 

   (๔)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หรือเทียบเท่า 
   (๔) หลักฐานแสดงผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 ๑.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
       ๑.๓.๑ คุณสมบัติ 
        (๑)  นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย 
        (๒)  นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดต้ังโรงเรียน 
    (๓)  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
        (๔)  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
        (๕)  นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียน 
เครือข่าย 
        (๖)  นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
        (๗)  นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 หมายเหตุ  หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนทีมีเงื่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
  ๑.๓.๒ หลักฐานการสมัคร 
   (๑)  ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
   (๒)  สำเนาทะเบียนบ้าน 
   (๓) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) 
   (๔)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา่ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
        (๕) หลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๓.๑ ข้อ (๑) – (๗) 
        (๖) หลักฐานแสดงผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ /ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓             
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒.  จำนวนนกัเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๔ 
  ๒.๑ จำนวนทีร่ับเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน  ๔๘๐ คน 
    (๑)  นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก    จำนวน  ๒๐๐  คน 
    (๒)  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการโดยการจับฉลาก จำนวน  ๑๙๒ คน 
    (๓)  นักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ   จำนวน  ๑๖ คน 
    (๔)  นักเรยีนทีม่ีเงื่อนไขพิเศษ   จำนวน ๗๒ คน 
  ๒.๒ จำนวนทีร่ับเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๔๘๐ คน 
   (๑) นักเรียนจากโรงเรียนเดิม    จำนวน  ๔๐๐ คน 



๔ 
 

   (๒) นักเรียนจบ ม. ๓ จากโรงเรียนอื่น   จำนวน  ๕๐ คน 
    (๓)  นักเรียนทีมี่เง่ือนไขพิเศษ   จำนวน  ๓๐ คน 
 
  โดยจำแนกเป็น (๑)แผนการเรยีนวิทยาศาสตร ์  จำนวน ๔๐๐ คน 
     (๒)แผนการเรยีนภาษาตา่งประเทศ  จำนวน ๔๐ คน 
     (๓)แผนการเรยีนทั่วไป   จำนวน ๔๐ คน 
   ในแต่ละแผนการเรียน รับนักเรียนที่จบ ม.๓ จากโรงเรียนอื่นเข้าเรียน ไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
 ๓.  กำหนดเขตพื้นที่บริการสำหรบันักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
       โรงเรียนวาปีปทุม กำหนดเขตพื้นที่บริการตามที่อยู่และภูมิลำเนาดังนี้ 
  ๓.๑  ตำบลหนองแสง ประกอบด้วย 
   (๑) บ้านวาป ี    หมู่ที่ ๑ 

(๒) บ้านหนองแสง   หมู่ที่ ๒ 
   (๓) บ้านสำโรง    หมู่ที่ ๓ 
   (๔) บ้านหนองคู    หมู่ที่ 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) บ้านปลาบู ่    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) บ้านเมืองใหม ่   หมู่ที่ ๒๕ 
   (๒๔) บ้านจอกขวางเหนือ    หมู่ที่ ๒๖ 
   (๒๕) บ้านเดิน่คำ    หมู่ที่ ๒๗ 
   (๒๖) บ้านงัวเจริญ   หมู่ที่ ๒๘ 
  ๓.๒  ตำบลหนองทุ่ม ประกอบด้วย 
   (๑) บ้านโนนเขวา   หมู่ที่ ๑  

  (๒) บ้านหนองตาไก้   หมู่ที่ ๒ 



๕ 
 

   (๓) บ้านหนองเผือก   หมู่ที่ ๓  
(๔) บ้านหนองแสงน้อย   หมู่ที่ ๘ 

  ๓.๓  ตำบลขามป้อม  ประกอบด้วย 
   (๑) บ้านหนองใต้    หมู่ที่๕ 

๔.  คุณสมบัตเิฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนวาปีปทุม 
  ๔.๑  นักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  อย่างน้อย ๒ ปี นับถึง
วันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย  ที่เปน็เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน   
  ๔.๒  ในกรณีทีม่ีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นใดของนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการให้อยูใ่น 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการรบันักเรียนของโรงเรียนพิจารณาเป็นกรณีไป 

๕.  กำหนดการรับสมคัร  การคัดเลือก  การประกาศผล  รายงานตัวและการรับมอบตวั 
 ๕.๑ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
    นักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ 

  รับสมัคร  วันที่  ๒๑ – ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
  สอบคัดเลือก วันที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
  ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-
๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนวาปีปทุม และทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th   
  สอบจัดช้ันเรียน  วันที่ ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๑๐ น. 
ณ โรงเรียนวาปีปทุม โดยใชแ้บบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
  ประกาศผลสอบการจัดช้ันเรียน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม และทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th   
         สอบคัดกรอง การอ่าน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

  มอบตัว วันที ่๖ เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 

  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
 รับสมัคร  วันที่  ๒๑ – ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น                             

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 สอบคัดเลือก/สอบจัดช้ันเรียน วันที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ –๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
 ประกาศผลสอบและรายงานตัว  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม และทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th   
   สอบคัดกรอง การอ่าน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 มอบตัว  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
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๖ 
 

นักเรียนทั่วไปและนักเรียนในเขตพื้นที่บรกิาร 
 รับสมัคร   วันที่  ๒๑ – ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น                                  

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 สอบคัดเลือก  วันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
 ประกาศผลสอบและรายงานตัว  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม และทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th   
 สอบคัดกรอง การอ่าน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 มอบตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการจับสลาก 
  รับสมัคร วันที ่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น                                  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
  สอบคัดเลือก/สอบจัดช้ันเรียน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ –๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
 จับสลาก  วันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
 ประกาศผลสอบและรายงานตัว  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม และทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th   
 สอบคัดกรอง การอ่าน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 มอบตัววันที่  ๖ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 ๕.๒ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๓ โรงเรียนวาปีปทุม 

 ยื่นความจำนง/กำหนดรับสมัคร  วันที ่๒๑ – ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 สอบคัดเลือก/สอบจัดช้ันเรียน  วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐–๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
 ประกาศผล  วนัที่ ๔  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น   
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม และทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th   
 รายงานตัว  วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
 มอบตัว  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
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๗ 
 

 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น 
 รับสมัคร  วันที่  ๒๑ – ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 สอบคัดเลือก  วันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้  ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
 ประกาศผล วนัที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
และทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th   
 รายงานตัว  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
     มอบตัว วันที่ ๗  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม
 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 

 รับสมัคร  วันที่  ๒๑ – ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 สอบคัดเลือก  วันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้  ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
 ประกาศผล วนัที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
และทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th   
 รายงานตัว  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
  มอบตัว  วันที่ ๗  เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 ๖.  กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดบัชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  กำหนดสอบ วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
   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.  กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  กำหนดสอบ วันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.    วิชาภาษาไทย  ๔๐ คะแนน 
   เวลา  ๐๙.๔๐ – ๑๐.๔๐ น.    วิชาคณิตศาสตร์  ๔๐ คะแนน 
   เวลา  ๑๐.๕๐ - ๑๑.๕๐ น.    วิชาสังคมศกึษา  ๔๐ คะแนน 
   เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.    วิชาวิทยาศาสตร์  ๔๐ คะแนน 
   เวลา  ๑๔.๑๐ – ๑๕.๑๐ น.    วิชาภาษาอังกฤษ  ๔๐ คะแนน 

 ๘.  เกณฑ์การตัดสินพิจารณาคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนต่อในระดบัชั้น ม. ๑ ,ม.๔ 

      ๘.๑  เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครจากคะแนนที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๗๐ และ
คะแนน O – Net ร้อยละ ๓๐ 

     ๘.๑  โรงเรียนจะประกาศผลการสอบนกัเรียนทุกคนโดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 
เฉพาะนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อ ม.๔ จะประกาศผลการสอบโดยแยกบัญชีเป็น นักเรยีน ม.๓ จากโรงเรียนวาปี
ปทุมและนักเรยีน ม.๓ จากโรงเรียนอื่น  

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


๘ 
 

๘.๒  โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยจนครบ 
ตามจำนวน กรณีนักเรียนมีคะแนนสอบเท่ากันเกินจำนวนที่โรงเรียนประกาศรับ ให้ถือวา่นักเรยีนที่มีคะแนนเท่ากัน 
กลุ่มนั้นมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อเช่นเดียวกัน 

     ๘.๓  กรณทีี่นักเรียนสละสิทธิ์ในทุกกรณีโรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อเพิ่มเติม 
ให้ครบจำนวนตามประกาศของโรงเรียนโดยเรียงตามลำดับคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย 
      ๘.๔  โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียน ม. ๓ จากโรงเรียนอื่น เข้าเรียนในแต่ละแผนการเรียน 
ไม่เกนิร้อยละ ๒๐ 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕ เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

1 
(นายมณูญ  เพชรมีแก้ว) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม 


