ประกาศโรงเรียนวาป/ปทุม

เรื่อง การรับนักเรียนเข0าเรียนต2อในระดับชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ๔
ประเภทห0องเรียนทั่วไป ประจำป>การศึกษา ๒๕๖๔
อาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปEการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อใหLเด็กทุกคน
ไดLรับการศึกษาอยQางทั่วถึงและไดLรับการพัฒนาอยQางเต็มตามศักยภาพเปUนเวลาสิบสองปE ตั้งแตQวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอยQางมีคุณภาพโดยไมQเก็บคQาใชLจQายตามรัฐธรรมนูญแหQงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกLไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวQาดLวยหลักเกณฑaและวิธีการบริหารกิจการบLานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ คำสั่งหัวหนLาคณะรักษา
ความสงบแหQงชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ใหLจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปE โดยไมQเก็บคQาใชLจQาย มติคณะรัฐมนตรี(ครม.)
วันที่ ๕ กุมภาพันธa ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการปhองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยaสินหรือประโยชนaตอบแทนเพื่อโอกาส
ในการเขLาเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธa ๒๕๖๒ แผนการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙
อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๙ แหQงพระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ ๒๕๔๒ และที่แกLไข
เพิ่มเติม มาตราที่ ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหQงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แกLไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงวQาดLวยการแบQงสQวนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกLไขเพิ่มเติมประกอบกับขLอ ๓ แหQง กฎกระทรวงวQาดLวยการกำหนด
หลักเกณฑaและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อใหLการดำเนินการรับนักเรียนเขLาเรียนตQอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๔ ประเภทหLองเรียนทั่วไป ประจำปEการศึกษา ๒๕๖๔ ของ
โรงเรียนวาปEปทุมเปUนไปดLวยความเรียบรLอย โปรQงใส เสมอภาค และเปUนธรรม โดยไดLรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนวาปEปทุม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวาปEปทุมจึงไดL
กำหนดคุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัวดังตQอไปนี้

๒
๑. คุณสมบัติของผู0สมัครและหลักฐานการสมัคร
๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ๑
๑.๑.๑ คุณสมบัติ
(๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปEที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทQา
(๒) นักเรียนที่สมัครโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จะตLองไดLรับรางวัลเหรียญทอง
จากการประกวด/แขQงขันทักษะทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(๓) ไมQจำกัดอายุ
(๔) เปUนโสด
(๕) สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
(๖) ไมQเปUนโรคที่เปUนอุปสรรคตQอการศึกษา
๑.๑.๒ หลักฐานการสมัคร
(๑) ใบสมัครพรLอมรูปถQายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
(๒) สำเนาทะเบียนบLาน (นักเรียน,บิดา,มารดา)
(๓) บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)
(๔) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปEที่ ๖ หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
(๕) สำเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร โลQที่แสดงวQาไดLรับรางวัลจากการประกวด/แขQงขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เฉพาะนักเรียนที่สมัครโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ๔
๑.๒.๑ คุณสมบัติ
(๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) ไมQจำกัดอายุ
(๓) เปUนโสด
(๔) สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
(๕) ไมQเปUนโรคที่เปUนอุปสรรคตQอการศึกษา
๑.๒.๒ หลักฐานการสมัคร
(๑) ใบสมัครพรLอมรูปถQาย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
(๒) สำเนาทะเบียนบLาน (นักเรียน,บิดา,มารดา)
(๓) บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)
(๔) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ๔ ที่มีเงื่อนไขพิเศษ
๑.๓.๑ คุณสมบัติ
(๑) นักเรียนที่ไดLคะแนนสอบเทQากันในลำดับสุดทLาย
(๒) นักเรียนที่มีขLอตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
(๓) นักเรียนที่เปUนผูLยากไรLและดLอยโอกาส

๓
สงเคราะหaดูแลเปUนพิเศษ
เครือขQาย

(๔) นักเรียนที่เปUนบุตรผูLเสียสละเพื่อชาติหรือผูLประสบภัยพิบัติที่ตLองไดLรับการ
(๕) นักเรียนโควตาตามขLอตกลงของโรงเรียนคูQสหกิจหรือโรงเรียนคูQพัฒนา หรือโรงเรียน

(๖) นักเรียนที่เปUนบุตรขLาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
(๗) นักเรียนที่อยูQในอุปการะของผูLทำคุณประโยชนaใหLกับโรงเรียนอยQางตQอเนื่อง
หมายเหตุ หลักเกณฑaและวิธีการรับนักเรียนทีมีเงื่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ไมQเกินรLอยละ ๒๐
๑.๓.๒ หลักฐานการสมัคร
(๑) ใบสมัครพรLอมรูปถQาย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
(๒) สำเนาทะเบียนบLาน
(๓) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
(๔) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปEที่ ๖ / ชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๓ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทQา
(๕) หลักฐานที่แสดงวQานักเรียนมีคุณสมบัติตามขLอ ๑.๓.๑ ขLอ (๑) – (๗)
(๖) หลักฐานแสดงผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปEที่ ๖ /ชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๓
ปEการศึกษา ๒๕๖๒
๒. จำนวนนักเรียนที่รับเข0าศึกษาต2อในระดับชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ๔
๒.๑ จำนวนที่รับเขLาศึกษาตQอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๑ จำนวน ๔๘๐ คน
(๑) นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก
จำนวน ๒๐๐ คน
(๒) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการโดยการจับฉลาก
จำนวน ๑๙๒ คน
(๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
จำนวน ๑๖ คน
(๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
จำนวน ๗๒ คน
๒.๒ จำนวนที่รับเขLาศึกษาตQอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ ๔ จำนวน ๔๘๐ คน
(๑) นักเรียนจากโรงเรียนเดิม
จำนวน ๓๘๔ คน
(๒) นักเรียนจบ ม. ๓ จากโรงเรียนอื่น
จำนวน ๗๒ คน
(๓) นักเรียนที่มีเงือ่ นไขพิเศษ
จำนวน ๒๔ คน
โดยจำแนกเปUน

(๑)แผนการเรียนวิทยาศาสตรa
จำนวน ๔๐๐ คน
(๒)แผนการเรียนภาษาตQางประเทศ
จำนวน ๔๐ คน
(๓)แผนการเรียนทั่วไป
จำนวน ๔๐ คน
ในแตQละแผนการเรียน รับนักเรียนที่จบ ม.๓ จากโรงเรียนอื่นเขLาเรียน ไมQเกินรLอยละ ๒๐
๓. กำหนดเขตพื้นที่บริการสำหรับนักเรียนเข0าศึกษาต2อในระดับชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ๑
โรงเรียนวาปEปทุม กำหนดเขตพื้นที่บริการตามที่อยูQและภูมิลำเนาดังนี้
๓.๑ ตำบลหนองแสง ประกอบดLวย

๔
(๑) บLานวาปE
หมูQที่ ๑
(๒) บLานหนองแสง
หมูQที่ ๒
(๓) บLานสำโรง
หมูQที่ ๓
(๔) บLานหนองคู
หมูQที่ ๔
(๕) บLานดอนบม
หมูQที่ ๕
(๖) บLานจอกขวาง
หมูQที่ ๖
(๗) บLานหัวงัว
หมูQที่ ๗
(๘) บLานหนองโน
หมูQที่ ๘
(๙) บLานแดง
หมูQที่ ๑๒
(๑๐) บLานบมทุQง
หมูQที่ ๑๓
(๑๑) บLานปลาบูQ
หมูQที่ ๑๔
(๑๒) บLานโสกยาง
หมูQที่ ๑๕
(๑๓) บLานหนองเดิ่น
หมูQที่ ๑๖
(๑๔) บLานกระยอม
หมูQที่ ๑๗
(๑๕) บLานหนองคูไชย
หมูQที่ ๑๘
(๑๙) บLานหนองขาม
หมูQที่ ๑๙
(๒๐) บLานไชยทอง
หมูQที่ ๒๓
(๒๑) บLานดอนบมพัฒนา
หมูQที่ ๒๔
(๒๒) บLานเมืองใหมQ
หมูQที่ ๒๕
(๒๔) บLานจอกขวางเหนือ
หมูQที่ ๒๖
(๒๕) บLานเดิ่นคำ
หมูQที่ ๒๗
(๒๖) บLานงัวเจริญ
หมูQที่ ๒๘
๓.๒ ตำบลหนองทุQม ประกอบดLวย
(๑) บLานโนนเขวา
หมูQที่ ๑
(๒) บLานหนองตาไกL
หมูQที่ ๒
(๓) บLานหนองเผือก
หมูทQ ี่ ๓
(๔) บLานหนองแสงนLอย
หมูQที่ ๘
๓.๓ ตำบลขามปhอม ประกอบดLวย
(๑) บLานหนองใตL
หมูQที่๕
๔. คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนวาป>ปทุม
๔.๑ นักเรียนตLองมีชื่อในทะเบียนบLานที่อยูQในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อยQางนLอย ๒ ปE นับถึง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และตLองอาศัยอยูQกับบิดา มารดา ปูs ยQา ตา ยาย ที่เปUนเจLาบLานหรือเจLาของบLาน
๔.๒ ในกรณีที่มีปtญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นใดของนักเรียนที่อยูQในเขตพื้นที่บริการใหLอยูQใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนพิจารณาเปUนกรณีไป

๕
๕. กำหนดการรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล รายงานตัวและการรับมอบตัว
๕.๑ ชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ๑
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รับสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไมQเวLน
วันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปEปทุม
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนวาปEปทุม
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนวาปEปทุมและทางเว็บไซตa http://www.wpt.ac.th
รายงานตัว วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนวาปEปทุม
สอบจัดชั้นเรียน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๑๐ น.
ณ โรงเรียนวาปEปทุม โดยใชLแบบทดสอบวัดความรูL ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ประกาศผลสอบการจัดชั้นเรียน วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น
ณ โรงเรียนวาปEปทุมและทางเว็บไซตa http://www.wpt.ac.th
สอบคัดกรอง การอQาน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
มอบตัว วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปEปทุม
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
รับสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น
(ไมQเวLนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปEปทุม
สอบคัดเลือก/สอบจัดชั้นเรียน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ –๑๕.๑๐ น
ณ โรงเรียนวาปEปทุมโดยใชLแบบทดสอบวัดความรูL ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น
ณ โรงเรียนวาปEปทุมและทางเว็บไซตa http://www.wpt.ac.th
รายงานตัว วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น
ณ โรงเรียนวาปEปทุม
สอบคัดกรอง การอQาน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
มอบตัว วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น ณ โรงเรียนวาปEปทุม
นักเรียนทั่วไปและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รับสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ไมQเวLนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปEปทุม
สอบคัดเลือก วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๑๐ น.
ณ โรงเรียนวาปEปทุมโดยใชLแบบทดสอบวัดความรูL ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน

๖
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น
ณ โรงเรียนวาปEปทุมและทางเว็บไซตa http://www.wpt.ac.th
รายงานตัว วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น
ณ โรงเรียนวาปEปทุม
สอบคัดกรอง การอQาน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
มอบตัว วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปEปทุม
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการจับสลาก
รับสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น
(ไมQเวLนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปEปทุม
สอบคัดเลือก/สอบจัดชั้นเรียน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐–๑๕.๑๐ น
ณ โรงเรียนวาปEปทุมโดยใชLแบบทดสอบวัดความรูL ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
จับสลาก วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๑๐ น.
ณ โรงเรียนวาปEปทุม
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น
ณ โรงเรียนวาปEปทุมและทางเว็บไซตa http://www.wpt.ac.th
รายงานตัว วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น
ณ โรงเรียนวาปEปทุม
สอบคัดกรอง การอQาน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
มอบตัว วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปEปทุม
๕.๒ ชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ๔
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ๓ โรงเรียนวาป>ปทุม
ยื่นความจำนง/กำหนดรับสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น. (ไมQเวLนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปEปทุม
สอบคัดเลือก/สอบจัดชั้นเรียน วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐–๑๕.๑๐ น
ณ โรงเรียนวาปEปทุมโดยใชLแบบทดสอบวัดความรูL ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น
ณ โรงเรียนวาปEปทุมและทางเว็บไซตa http://www.wpt.ac.th
รายงานตัว วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนวาปEปทุม
มอบตัว วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปEปทุม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น
รับสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น

๗
(ไมQเวLนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปEปทุม
สอบคัดเลือก วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๑๐ น.
ณ โรงเรียนวาปEปทุมโดยใชLแบบทดสอบวัดความรูL ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ ณ
โรงเรียนวาปEปทุม และทางเว็บไซตa http://www.wpt.ac.th
รายงานตัว วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ ณ โรงเรียนวาปEปทุม
มอบตัว วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ ณ โรงเรียนวาปEปทุม
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
รับสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ไมQเวLนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปEปทุม
สอบคัดเลือก วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๑๐ น.
ณ โรงเรียนวาปEปทุมโดยใชLแบบทดสอบวัดความรูL ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ ณ
โรงเรียนวาปEปทุม และทางเว็บไซตa http://www.wpt.ac.th
รายงานตัว วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ ณ โรงเรียนวาปEปทุม
มอบตัว วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปEปทุม
๖. กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข0าศึกษาต2อในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ๑
กำหนดสอบ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
วิชาภาษาไทย
เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๐.๔๐ น.
วิชาคณิตศาสตรa
เวลา ๑๐.๕๐ - ๑๑.๕๐ น.
วิชาสังคมศึกษา
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
วิชาวิทยาศาสตรa
เวลา ๑๔.๑๐ - ๑๕.๑๐ น.
วิชาภาษาอังกฤษ
๗. กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข0าศึกษาต2อระดับชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ๔
กำหนดสอบ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
วิชาภาษาไทย
เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๐.๔๐ น.
วิชาคณิตศาสตรa
เวลา ๑๐.๕๐ - ๑๑.๕๐ น.
วิชาสังคมศึกษา
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
วิชาวิทยาศาสตรa
เวลา ๑๔.๑๐ – ๑๕.๑๐ น.
วิชาภาษาอังกฤษ
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๘
๘. เกณฑ^การตัดสินพิจารณาคัดเลือก นักเรียนเข0าเรียนต2อในระดับชั้น ม. ๑ ,ม.๔
๘.๑ โรงเรียนจะประกาศผลการสอบนักเรียนทุกคนโดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหานLอย
เฉพาะนักเรียนที่สอบเขLาเรียนตQอ ม.๔ จะประกาศผลการสอบโดยแยกบัญชีเปUน นักเรียน ม.๓ จากโรงเรียนวาปE
ปทุมและนักเรียน ม.๓ จากโรงเรียนอื่น
๘.๒ โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เขLาเรียนตQอเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหานLอยจนครบ
ตามจำนวน กรณีนักเรียนมีคะแนนสอบเทQากันเกินจำนวนที่โรงเรียนประกาศรับ ใหLถือวQานักเรียนที่มีคะแนนเทQากัน
กลุQมนั้นมีสิทธิ์เขLาเรียนตQอเชQนเดียวกัน
๘.๓ กรณีที่นักเรียนสละสิทธิ์ในทุกกรณีโรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขLาเรียนตQอเพิ่มเติม
ใหLครบจำนวนตามประกาศของโรงเรียนโดยเรียงตามลำดับคะแนนสอบจากมากไปหานLอย
๘.๔ โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียน ม. ๓ จากโรงเรียนอื่น เขLาเรียนในแตQละแผนการเรียน
ไมQเกินรLอยละ ๒๐
จึงประกาศมาใหLทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

1

(นายมณูญ เพชรมีแกLว)
ผูLอำนวยการโรงเรียนวาปEปทุม

