
  

 
 

 

ประกาศโรงเรียนวาป/ปทุม 
เร่ือง  การรับนักเรียนเข0าเรียนต2อในระดับช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๑  และช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๔ 

ประเภทห0องเรียนท่ัวไป  ประจำป>การศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 อาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปEการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือใหLเด็กทุกคน

ไดLรับการศึกษาอยQางท่ัวถึงและไดLรับการพัฒนาอยQางเต็มตามศักยภาพเปUนเวลาสิบสองปE ต้ังแตQวัยเรียนจนจบ

การศึกษาภาคบังคับอยQางมีคุณภาพโดยไมQเก็บคQาใชLจQายตามรัฐธรรมนูญแหQงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกLไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 

๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวQาดLวยหลักเกณฑaและวิธีการบริหารกิจการบLานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ คำส่ังหัวหนLาคณะรักษา

ความสงบแหQงชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เร่ือง ใหLจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๕ ปE โดยไมQเก็บคQาใชLจQาย มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) 

วันท่ี ๕ กุมภาพันธa ๒๕๖๒ เร่ืองมาตรการปhองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยaสินหรือประโยชนaตอบแทนเพ่ือโอกาส

ในการเขLาเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มติคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในคราวประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธa ๒๕๖๒ แผนการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

 อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๙ แหQงพระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ ๒๕๔๒ และท่ีแกLไข

เพ่ิมเติม มาตราท่ี ๑๐  มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหQงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ. 

๒๕๔๖ และท่ีแกLไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงวQาดLวยการแบQงสQวนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกLไขเพ่ิมเติมประกอบกับขLอ ๓ แหQง กฎกระทรวงวQาดLวยการกำหนด

หลักเกณฑaและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐   เพ่ือใหLการดำเนินการรับนักเรียนเขLาเรียนตQอ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี ๔ ประเภทหLองเรียนท่ัวไป  ประจำปEการศึกษา ๒๕๖๔ ของ

โรงเรียนวาปEปทุมเปUนไปดLวยความเรียบรLอย โปรQงใส เสมอภาค และเปUนธรรม โดยไดLรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนวาปEปทุม และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนวาปEปทุมจึงไดL

กำหนดคุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัวดังตQอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

 ๑.  คุณสมบัติของผู0สมัครและหลักฐานการสมัคร 

 ๑.๑  ช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๑ 

  ๑.๑.๑  คุณสมบัติ 

   (๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปEท่ี  ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือเทียบเทQา 

   (๒) นักเรียนท่ีสมัครโควตานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ จะตLองไดLรับรางวัลเหรียญทอง 

จากการประกวด/แขQงขันทักษะทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

   (๓) ไมQจำกัดอายุ 

   (๔) เปUนโสด 

   (๕) สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) 

   (๖) ไมQเปUนโรคท่ีเปUนอุปสรรคตQอการศึกษา 

  ๑.๑.๒  หลักฐานการสมัคร 

   (๑) ใบสมัครพรLอมรูปถQายขนาด  ๑ น้ิว จำนวน  ๒ รูป   

   (๒) สำเนาทะเบียนบLาน (นักเรียน,บิดา,มารดา) 

   (๓) บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) 

   (๔) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๖ หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

       (๕) สำเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร โลQท่ีแสดงวQาไดLรับรางวัลจากการประกวด/แขQงขันทักษะ 

ทางวิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เฉพาะนักเรียนท่ีสมัครโควตานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

 ๑.๒ ช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๔ 

  ๑.๒.๑  คุณสมบัติ 

   (๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

   (๒)  ไมQจำกัดอายุ   

   (๓)  เปUนโสด 

   (๔)  สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) 

   (๕)  ไมQเปUนโรคท่ีเปUนอุปสรรคตQอการศึกษา 

  ๑.๒.๒  หลักฐานการสมัคร 

   (๑)  ใบสมัครพรLอมรูปถQาย ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป 

   (๒) สำเนาทะเบียนบLาน (นักเรียน,บิดา,มารดา) 

   (๓) บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) 

   (๔)  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑.๓ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๔ ท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ 

       ๑.๓.๑ คุณสมบัติ 

        (๑)  นักเรียนท่ีไดLคะแนนสอบเทQากันในลำดับสุดทLาย 

        (๒)  นักเรียนท่ีมีขLอตกลงในการจัดต้ังโรงเรียน 

    (๓)  นักเรียนท่ีเปUนผูLยากไรLและดLอยโอกาส 



๓ 

 

        (๔)  นักเรียนท่ีเปUนบุตรผูLเสียสละเพ่ือชาติหรือผูLประสบภัยพิบัติท่ีตLองไดLรับการ

สงเคราะหaดูแลเปUนพิเศษ 

        (๕)  นักเรียนโควตาตามขLอตกลงของโรงเรียนคูQสหกิจหรือโรงเรียนคูQพัฒนา หรือโรงเรียน 

เครือขQาย 

        (๖)  นักเรียนท่ีเปUนบุตรขLาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 

        (๗)  นักเรียนท่ีอยูQในอุปการะของผูLทำคุณประโยชนaใหLกับโรงเรียนอยQางตQอเน่ือง 

 หมายเหตุ  หลักเกณฑaและวิธีการรับนักเรียนทีมีเง่ือนไขพิเศษรวมกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ไมQเกินรLอยละ ๒๐ 

  ๑.๓.๒ หลักฐานการสมัคร 

   (๑)  ใบสมัครพรLอมรูปถQาย ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป 

   (๒)  สำเนาทะเบียนบLาน 

   (๓) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) 

   (๔)  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๖ / ช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี ๓ ตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทQา 

        (๕) หลักฐานท่ีแสดงวQานักเรียนมีคุณสมบัติตามขLอ ๑.๓.๑ ขLอ (๑) – (๗) 

        (๖) หลักฐานแสดงผลการสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปEท่ี ๖ /ช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี ๓             

ปEการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๒.  จำนวนนักเรียนท่ีรับเข0าศึกษาต2อในระดับช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๑  และช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี  ๔ 

  ๒.๑ จำนวนท่ีรับเขLาศึกษาตQอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี ๑  จำนวน  ๔๘๐ คน 

    (๑)  นักเรียนท่ัวไปโดยการสอบคัดเลือก    จำนวน  ๒๐๐  คน 

    (๒)  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการโดยการจับฉลาก จำนวน  ๑๙๒ คน 

    (๓)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   จำนวน  ๑๖ คน 

    (๔)  นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ   จำนวน ๗๒ คน 

  ๒.๒ จำนวนท่ีรับเขLาศึกษาตQอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี ๔ จำนวน ๔๘๐ คน 

   (๑) นักเรียนจากโรงเรียนเดิม    จำนวน ๓๘๔ คน 

   (๒) นักเรียนจบ ม. ๓ จากโรงเรียนอ่ืน   จำนวน  ๗๒ คน 

    (๓)  นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ   จำนวน  ๒๔  คน 

  โดยจำแนกเปUน (๑)แผนการเรียนวิทยาศาสตรa  จำนวน ๔๐๐ คน 

     (๒)แผนการเรียนภาษาตQางประเทศ  จำนวน ๔๐ คน 

     (๓)แผนการเรียนท่ัวไป   จำนวน ๔๐ คน 

   ในแตQละแผนการเรียน รับนักเรียนท่ีจบ ม.๓ จากโรงเรียนอ่ืนเขLาเรียน ไมQเกินรLอยละ ๒๐ 

 ๓.  กำหนดเขตพ้ืนท่ีบริการสำหรับนักเรียนเข0าศึกษาต2อในระดับช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๑ 

       โรงเรียนวาปEปทุม กำหนดเขตพ้ืนท่ีบริการตามท่ีอยูQและภูมิลำเนาดังน้ี 

  ๓.๑  ตำบลหนองแสง ประกอบดLวย 

 



๔ 

 

   (๑) บLานวาปE    หมูQท่ี ๑ 

(๒) บLานหนองแสง   หมูQท่ี ๒ 

   (๓) บLานสำโรง    หมูQท่ี ๓ 

   (๔) บLานหนองคู    หมูQท่ี ๔ 

   (๕) บLานดอนบม    หมูQท่ี ๕ 

   (๖) บLานจอกขวาง   หมูQท่ี ๖ 

   (๗) บLานหัวงัว    หมูQท่ี ๗ 

   (๘) บLานหนองโน    หมูQท่ี ๘ 

   (๙)  บLานแดง    หมูQท่ี ๑๒ 

   (๑๐) บLานบมทุQง    หมูQท่ี  ๑๓ 

   (๑๑) บLานปลาบูQ    หมูQท่ี ๑๔ 

   (๑๒) บLานโสกยาง   หมูQท่ี ๑๕ 

   (๑๓) บLานหนองเด่ิน   หมูQท่ี ๑๖ 

   (๑๔) บLานกระยอม     หมูQท่ี ๑๗ 

   (๑๕) บLานหนองคูไชย   หมูQท่ี ๑๘ 

   (๑๙) บLานหนองขาม     หมูQท่ี  ๑๙ 

   (๒๐) บLานไชยทอง   หมูQท่ี ๒๓ 

   (๒๑) บLานดอนบมพัฒนา     หมูQท่ี ๒๔ 

(๒๒) บLานเมืองใหมQ   หมูQท่ี ๒๕ 

   (๒๔) บLานจอกขวางเหนือ    หมูQท่ี ๒๖ 

   (๒๕) บLานเด่ินคำ    หมูQท่ี ๒๗ 

   (๒๖) บLานงัวเจริญ   หมูQท่ี ๒๘ 

  ๓.๒  ตำบลหนองทุQม ประกอบดLวย 

   (๑) บLานโนนเขวา   หมูQท่ี ๑  

  (๒) บLานหนองตาไกL   หมูQท่ี ๒ 

   (๓) บLานหนองเผือก   หมูQท่ี ๓  

(๔) บLานหนองแสงนLอย   หมูQท่ี ๘ 

  ๓.๓  ตำบลขามปhอม  ประกอบดLวย 

   (๑) บLานหนองใตL    หมูQท่ี๕ 

๔.  คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการโรงเรียนวาป>ปทุม 

  ๔.๑  นักเรียนตLองมีช่ือในทะเบียนบLานท่ีอยูQในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน  อยQางนLอย ๒ ปE นับถึง

วันท่ี  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  และตLองอาศัยอยูQกับบิดา มารดา ปูs ยQา ตา ยาย  ท่ีเปUนเจLาบLานหรือเจLาของบLาน   

  ๔.๒  ในกรณีท่ีมีปtญหาเก่ียวกับคุณสมบัติอ่ืนใดของนักเรียนท่ีอยูQในเขตพ้ืนท่ีบริการใหLอยูQใน 

ดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนพิจารณาเปUนกรณีไป 

 



๕ 

 

๕.  กำหนดการรับสมัคร  การคัดเลือก  การประกาศผล  รายงานตัวและการรับมอบตัว 

 ๕.๑ ช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๑ 

    นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

  รับสมัคร  วันท่ี  ๒๔ – ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไมQเวLน

วันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

  สอบคัดเลือก วันท่ี ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

  ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  

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

  รายงานตัว วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  

ณ  โรงเรียนวาปEปทุม   

  สอบจัดช้ันเรียน  วันท่ี ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๑๐ น. 

ณ โรงเรียนวาปEปทุม โดยใชLแบบทดสอบวัดความรูL ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

  ประกาศผลสอบการจัดช้ันเรียน วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น 
ณ  โรงเรียนวาปEปทุมและทางเว็บไซตa http://www.wpt.ac.th 

         สอบคัดกรอง การอQาน ในวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  มอบตัว วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

  นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ 

 รับสมัคร  วันท่ี  ๒๔ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น                             

(ไมQเวLนวันหยุดราชการ)  ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

 สอบคัดเลือก/สอบจัดช้ันเรียน วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ –๑๕.๑๐ น 

ณ  โรงเรียนวาปEปทุมโดยใชLแบบทดสอบวัดความรูL ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น 

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

 รายงานตัว วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น 

ณ  โรงเรียนวาปEปทุม  

   สอบคัดกรอง การอQาน ในวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 มอบตัว  วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

นักเรียนท่ัวไปและนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

 รับสมัคร  วันท่ี  ๒๔ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.                                  

(ไมQเวLนวันหยุดราชการ)  ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

 สอบคัดเลือก  วันท่ี  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๑๐ น. 

ณ  โรงเรียนวาปEปทุมโดยใชLแบบทดสอบวัดความรูL ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

 



๖ 

 

 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น 

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

 รายงานตัว  วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น 

ณ  โรงเรียนวาปEปทุม  

 สอบคัดกรอง การอQาน ในวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 มอบตัว วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

 นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการจับสลาก 

  รับสมัคร วันท่ี  ๒๔ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น                                  

(ไมQเวLนวันหยุดราชการ)  ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

  สอบคัดเลือก/สอบจัดช้ันเรียน วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐–๑๕.๑๐ น 

ณ  โรงเรียนวาปEปทุมโดยใชLแบบทดสอบวัดความรูL ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

 จับสลาก  วันท่ี  ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๑๐ น. 

ณ  โรงเรียนวาปEปทุม  

 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น 

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

 รายงานตัว วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น 

ณ  โรงเรียนวาปEปทุม 

 สอบคัดกรอง การอQาน ในวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  มอบตัว วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

 

 ๕.๒ ช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี  ๔ 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี  ๓ โรงเรียนวาป>ปทุม 

 ย่ืนความจำนง/กำหนดรับสมัคร  วันท่ี ๒๔ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.  (ไมQเวLนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปEปทุม 
 สอบคัดเลือก/สอบจัดช้ันเรียน  วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐–๑๕.๑๐ น 

ณ  โรงเรียนวาปEปทุมโดยใชLแบบทดสอบวัดความรูL ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น   

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

 รายงานตัว  วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ  โรงเรียนวาปEปทุม 

 มอบตัว  วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๓ จากโรงเรียนอ่ืน 

 รับสมัคร  วันท่ี  ๒๔ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น 



๗ 

 

(ไมQเวLนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

 

 สอบคัดเลือก  วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๑๐ น. 

ณ  โรงเรียนวาปEปทุมโดยใชLแบบทดสอบวัดความรูL  ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ ณ 

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

 รายงานตัว วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

     มอบตัว วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

  

     นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ 

 รับสมัคร  วันท่ี  ๒๔ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

(ไมQเวLนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

 สอบคัดเลือก  วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๑๐ น. 

ณ  โรงเรียนวาปEปทุมโดยใชLแบบทดสอบวัดความรูL  ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ ณ 

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

 รายงานตัว  วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

  มอบตัว  วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปEปทุม 

 

 ๖.  กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข0าศึกษาต2อในระดับช้ันช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๑ 

  กำหนดสอบ วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.    วิชาภาษาไทย  ๔๐ คะแนน 

   เวลา  ๐๙.๔๐ – ๑๐.๔๐ น.    วิชาคณิตศาสตรa  ๔๐ คะแนน 

   เวลา  ๑๐.๕๐ - ๑๑.๕๐ น.    วิชาสังคมศึกษา  ๔๐ คะแนน 

   เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.    วิชาวิทยาศาสตรa  ๔๐ คะแนน 

   เวลา  ๑๔.๑๐ - ๑๕.๑๐ น.  วิชาภาษาอังกฤษ  ๔๐ คะแนน 

 ๗.  กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข0าศึกษาต2อระดับช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๔ 

  กำหนดสอบ  วันท่ี  ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๔       

   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.    วิชาภาษาไทย  ๔๐ คะแนน 

   เวลา  ๐๙.๔๐ – ๑๐.๔๐ น.    วิชาคณิตศาสตรa  ๔๐ คะแนน 

   เวลา  ๑๐.๕๐ - ๑๑.๕๐ น.    วิชาสังคมศึกษา  ๔๐ คะแนน 

   เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.    วิชาวิทยาศาสตรa  ๔๐ คะแนน 

   เวลา  ๑๔.๑๐ – ๑๕.๑๐ น.    วิชาภาษาอังกฤษ  ๔๐ คะแนน 



๘ 

 

 ๘.  เกณฑ̂การตัดสินพิจารณาคัดเลือก นักเรียนเข0าเรียนต2อในระดับช้ัน ม. ๑ ,ม.๔ 

      ๘.๑  โรงเรียนจะประกาศผลการสอบนักเรียนทุกคนโดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหานLอย 

เฉพาะนักเรียนท่ีสอบเขLาเรียนตQอ ม.๔ จะประกาศผลการสอบโดยแยกบัญชีเปUน นักเรียน ม.๓ จากโรงเรียนวาปE

ปทุมและนักเรียน ม.๓ จากโรงเรียนอ่ืน  

๘.๒  โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเขLาเรียนตQอเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหานLอยจนครบ 

ตามจำนวน กรณีนักเรียนมีคะแนนสอบเทQากันเกินจำนวนท่ีโรงเรียนประกาศรับ ใหLถือวQานักเรียนท่ีมีคะแนนเทQากัน 

กลุQมน้ันมีสิทธ์ิเขLาเรียนตQอเชQนเดียวกัน 

     ๘.๓  กรณีท่ีนักเรียนสละสิทธ์ิในทุกกรณีโรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขLาเรียนตQอเพ่ิมเติม 

ใหLครบจำนวนตามประกาศของโรงเรียนโดยเรียงตามลำดับคะแนนสอบจากมากไปหานLอย 

      ๘.๔  โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียน ม. ๓ จากโรงเรียนอ่ืน เขLาเรียนในแตQละแผนการเรียน 

ไมQเกินรLอยละ ๒๐ 

   จึงประกาศมาใหLทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘ เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 
1 

(นายมณูญ  เพชรมีแกLว) 

ผูLอำนวยการโรงเรียนวาปEปทุม 


