
  

 
 

 
ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 

เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประเภทห้องเรียนทั่วไป  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๖ 

 

 อาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้เด็กทุกคนมี
โอกาสเข้ารับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนท่ีเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้  ตาม
หลักธรรมภิบาล  โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วมสร้างโอกาสท่ีเป็นธรรม บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
และส่ือสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐  มาตรา ๕๔ ท่ีรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสิงปี  ต้ังแต่  ก่อนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๘/
๒๕๕๙ เรื่อง  ให้จัดการศึกษาพื้นฐาน  ๑๕  ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 
๑๙/๒๕๖๐  เรื่องการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙  มติคณะรัฐมนตรี  วันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เรื่อง  มาตรการป้องกัน   การทุจริตในการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสใน การเข้าเรียนในสถานศึกษา   

 อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม  มาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กฏกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและ
ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๐  มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับข้อ ๓ 
แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐   เพื่อให้
การดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประเภทห้องเรียนท่ัวไป  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนวาปีปทุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนวาปีปทุม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวาปีปทุมจึงได้กำหนดคุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัวและ
การมอบตัวดังต่อไปนี้ 

 

 



๒ 
 

 ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
 ๑.๑  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๑.๑.๑  คุณสมบัติ 
   (๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่า 
   (๒) นักเรียนท่ีสมัครโควตานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ จะต้องได้รับรางวัลเหรียญทอง 
จากการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
   (๓) ไม่จำกัดอายุ 
   (๔) เป็นโสด 
   (๕) สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) 
   (๖) ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๑.๑.๒  หลักฐานการสมัคร 
   (๑) ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด  ๑ นิ้ว จำนวน  ๒ รูป   
   (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา,มารดา) 
   (๓) บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) 
   (๔) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เอกสารรับรอง  ปพ.๗ 
       (๕) สำเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร โล่ท่ีแสดงว่าได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เฉพาะนักเรียนท่ีสมัครประเภทนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 ๑.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ๑.๒.๑  คุณสมบัติ 
   (๑)  สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
   (๒)  ไม่จำกัดอายุ   
   (๓)  เป็นโสด 
   (๔)  สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) 
   (๕)  ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๑.๒.๒  หลักฐานการสมัคร 
   (๑)  ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
   (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา,มารดา) 
   (๓) บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) 
   (๔)  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เอกสารรับรอง  ปพ.๗ 
 ๑.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีเง่ือนไขพิเศษ 
       ๑.๓.๑ คุณสมบัติ 
        (๑)  นักเรียนท่ีมีข้อตกลงในการจัดต้ังโรงเรียน 
    (๒)  นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 



๓ 
 

        (๓)  นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
        (๔)  นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
        หมายเหตุ  หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนทีมีเงื่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
  ๑.๓.๒ หลักฐานการสมัคร 
   (๑)  ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
   (๒)  สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา,มารดา) 
   (๓) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) 
   (๔)  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ / ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
        (๕) หลักฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๓.๑ ข้อ (๑) – (๔) 
 ๒.  จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
  ๒.๑ จำนวนท่ีรับเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  จำนวน  ๔๘๐ คน 
    (๑)  นักเรียนท่ัวไปโดยการสอบคัดเลือก    จำนวน  ๒๐๘  คน 
    (๒)  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการโดยการจับฉลาก จำนวน  ๑๙๒ คน 
    (๓)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   จำนวน  ๑๐ คน 
    (๔)  นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ   จำนวน ๗๐ คน 
  ๒.๒ จำนวนท่ีรับเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จำนวน ๔๘๐ คน 
   (๑) นักเรียนจากโรงเรียนเดิม    จำนวน ๓๘๐ คน 
   (๒) นักเรียนจบ ม. ๓ จากโรงเรียนอื่น   จำนวน  ๗๖ คน 
    (๓)  นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ   จำนวน  ๒๔  คน 

  โดยจำแนกเป็น (๑)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  จำนวน ๔๐๐ คน 
     (๒)แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ  จำนวน ๔๐ คน 
     (๓)แผนการเรียนท่ัวไป   จำนวน ๔๐ คน 
   ในแต่ละแผนการเรียน รับนักเรียนท่ีจบ ม.๓ จากโรงเรียนอืน่เข้าเรียน ไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
 ๓.  กำหนดเขตพื้นที่บริการสำหรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
       โรงเรียนวาปีปทุม กำหนดเขตพื้นท่ีบริการตามท่ีอยู่และภูมิลำเนาดังนี้ 
  ๓.๑  ตำบลหนองแสง ประกอบด้วย 
   (๑) บ้านวาปี    หมู่ท่ี ๑ 

(๒) บ้านหนองแสง   หมู่ท่ี ๒ 
   (๓) บ้านสำโรง    หมู่ท่ี ๓ 
   (๔) บ้านหนองคู    หมู่ท่ี ๔ 
   (๕) บ้านดอนบม    หมู่ท่ี ๕ 
   (๖) บ้านจอกขวาง   หมู่ท่ี ๖ 
   (๗) บ้านหัวงัว    หมู่ท่ี ๗ 



๔ 
 

   (๘) บ้านหนองโน    หมู่ท่ี ๘ 
   (๙)  บ้านแดง    หมู่ท่ี ๑๒ 
   (๑๐) บ้านบมทุ่ง    หมู่ท่ี  ๑๓ 
   (๑๑) บ้านปลาบู่    หมู่ท่ี ๑๔ 
   (๑๒) บ้านโสกยาง   หมู่ท่ี ๑๕ 
   (๑๓) บ้านหนองเด่ิน   หมู่ท่ี ๑๖ 
   (๑๔) บ้านกระยอม     หมู่ท่ี ๑๗ 
   (๑๕) บ้านหนองคูไชย   หมู่ท่ี ๑๘ 
   (๑๙) บ้านหนองขาม     หมู่ท่ี  ๑๙ 
   (๒๐) บ้านไชยทอง   หมู่ท่ี ๒๓ 
   (๒๑) บ้านดอนบมพัฒนา     หมู่ท่ี ๒๔ 

(๒๒) บ้านเมืองใหม่   หมู่ท่ี ๒๕ 
   (๒๔) บ้านจอกขวางเหนือ    หมู่ท่ี ๒๖ 
   (๒๕) บ้านเด่ินคำ    หมู่ท่ี ๒๗ 
   (๒๖) บ้านงัวเจริญ   หมู่ท่ี ๒๘ 
  ๓.๒  ตำบลหนองทุ่ม ประกอบด้วย 
   (๑) บ้านโนนเขวา   หมู่ท่ี ๑  

  (๒) บ้านหนองตาไก้   หมู่ท่ี ๒ 
   (๓) บ้านหนองเผือก   หมู่ท่ี ๓  

(๔) บ้านหนองแสงน้อย   หมู่ท่ี ๘ 
  ๓.๓  ตำบลขามป้อม  ประกอบด้วย 
   (๑) บ้านหนองใต้    หมู่ท่ี๕ 

๔.  คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการโรงเรียนวาปีปทุม 
  ๔.๑  นักเรียนต้องมีช่ือในทะเบียนบ้านท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  อย่างน้อย ๒ ปี นับถึง
วันท่ี  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖  และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย  ท่ีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน   
  ๔.๒  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นใดของนักเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาภูมิลำเนานักเรียนของโรงเรียนพิจารณาเป็นกรณีไป 

 

๕.  กำหนดการรับสมัคร  การคัดเลือก  การประกาศผล  รายงานตัวและการรับมอบตัว 
 ๕.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
    นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

  รับสมัคร  วันท่ี  ๑๑ – ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
  สอบคัดเลือก วันท่ี  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 
  ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  



๕ 
 

ณ  โรงเรียนวาปีปทุมและทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th  
 
  รายงานตัว วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม   
  สอบจัดช้ันเรียน  วันท่ี  ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๑๐ น. 
ณ โรงเรียนวาปีปทุม โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
  ประกาศผลสอบการจัดช้ันเรียน วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖  
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมและทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th 
         สอบคัดกรอง การอ่าน ในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

  มอบตัว วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม 

  นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 
 รับสมัคร  วันท่ี  ๑๑ – ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น                             

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 สอบคัดเลือก/สอบจัดช้ันเรียน วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ –๑๕.๑๐ น 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ  โรงเรียนวาปีปทุมและ     
ทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th 
 รายงานตัว วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม  
   สอบคัดกรอง การอ่าน ในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 มอบตัว  วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น  ณ โรงเรียนวาปีปทุม 

นักเรียนทั่วไปและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
 รับสมัคร  วันท่ี  ๑๑ – ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.                                  

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 สอบคัดเลือก  วันท่ี  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖  ณ  โรงเรียนวาปีปทุมและ     
ทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th 
 รายงานตัว  วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม  
 สอบคัดกรอง การอ่าน ในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 มอบตัว วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 
 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการจับสลาก 
  รับสมัคร วันท่ี  ๑๑ – ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น                                  

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


๖ 
 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
  สอบคัดเลือก/สอบจัดช้ันเรียน วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐–๑๕.๑๐ น 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
 จับสลาก  วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม  
 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ  โรงเรียนวาปีปทุมและ     
ทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th 
 รายงานตัว วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
 สอบคัดกรอง การอ่าน ในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
  มอบตัว วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 
 ๕.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ โรงเรียนวาปีปทุม 

 ยื่นความจำนง/กำหนดรับสมัคร  วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ /๑๑ – ๑๕  มีนาคม  
๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 สอบคัดเลือก/สอบจัดช้ันเรียน  วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐–๑๕.๑๐ น 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น   
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมและทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th 
  
 รายงานตัว  วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
 มอบตัว  วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น 

 รับสมัคร  วันท่ี  ๑๑ – ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 สอบคัดเลือก  วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้  ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวาปีปทุมและ      
ทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th 
 
 รายงานตัว วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖๖ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
     มอบตัว วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ โรงเรียนวาปีปทุม 

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


๗ 
 

 
                          นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 

 รับสมัคร  วันท่ี  ๑๑ – ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 สอบคัดเลือก  วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๑๐ น. 
ณ  โรงเรียนวาปีปทุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้  ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ ณ 
โรงเรียนวาปีปทุม และทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th 
 รายงานตัว  วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
  มอบตัว  วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม 
 
 ๖.  กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  กำหนดสอบ วันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

 
 ๗.  กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  กำหนดสอบ  วันท่ี  ๒๖ มีนาคม  ๒๕๖๖        

  

 

  ๘.  เกณฑ์การตัดสินพิจารณาคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.๑ , ม.๔ 

      ๘.๑  โรงเรียนจะประกาศผลการสอบนักเรียนทุกคนโดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 

เวลาสอบ วิชาสอบ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. วิชาภาษาไทย 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๔๐ น. วิชาคณิตศาสตร์ 

๑๐.๕๐ - ๑๑.๕๐ น. วิชาสังคมศึกษาฯ 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. วิชาวิทยาศาสตร์ 
๑๔.๑๐ - ๑๕.๑๐ น. วิชาภาษาอังกฤษ 

เวลาสอบ วิชาสอบ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. วิชาภาษาไทย 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๔๐ น. วิชาคณิตศาสตร์ 

๑๐.๕๐ - ๑๑.๕๐ น. วิชาสังคมศึกษาฯ 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. วิชาวิทยาศาสตร์ 
๑๔.๑๐ - ๑๕.๑๐ น. วิชาภาษาอังกฤษ 

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


๘ 
 

เฉพาะนักเรียนท่ีสอบเข้าเรียนต่อ ม.๔ จะประกาศผลการสอบโดยแยกบัญชีเป็น นักเรียน ม.๓ จากโรงเรียนวาปี
ปทุมและนักเรียน ม.๓ จากโรงเรียนอื่น  

๘.๒  โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยจนครบ 
ตามจำนวน กรณีนักเรียนมีคะแนนสอบรวมเท่ากันโรงเรียนจะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , 
ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย , สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  และลำดับท่ีสมัครตามลำดับ  

     ๘.๓  กรณีท่ีนักเรียนสละสิทธิ์ในทุกกรณีโรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อเพิ่มเติม 
ให้ครบจำนวนตามประกาศของโรงเรียนโดยเรียงตามลำดับคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย 
      ๘.๔  โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียน ม. ๓ จากโรงเรียนอื่น เข้าเรียนในแต่ละแผนการเรียน 
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 

 
1 

(นายไพทูล  พรมมากุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม 


