
                               
 
 
 

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔   

  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประเภทโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
************** 

ด้วยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ก าหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จึงก าหนดรายละเอียดการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑. ประเภทของการรับสมัคร 
 ๑.๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๑.๑.๑) ด้านภาษาอังกฤษ   รับจ านวน  ๘  คน  ประกอบด้วย  
 ๑)  การต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)   จ านวน  ๒  คน 
 ๒)  เล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)   จ านวน  ๒  คน 
 ๓)  การพูดในที่สาธารณะ (Impromptu Speech) จ านวน  ๒  คน 
 ๔)  การสะกดค าศัพท์ (Spelling Bee)  จ านวน  ๒  คน 
 
๑.๑.๒) ด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  รับจ านวน  ๕๕  คน  ประกอบด้วย 
 ๑)  ร้องเพลงลูกทุ่ง / หมอล า   จ านวน  ๕  คน 
 ๒)  ร้องเพลงลูกกรุง    จ านวน  ๕  คน 
 ๓)  ร้องเพลงพระราชนิพนธ์   จ านวน  ๕  คน 
 ๔)  ร้องเพลงสตริง    จ านวน  ๕  คน 
 ๕)  ร้องเพลงสากล    จ านวน  ๕  คน 
 ๖)  ด้านดนตรีสากล    จ านวน  ๕  คน 
 ๗)  ด้านดนตรีพ้ืนเมือง    จ านวน  ๕  คน 
 ๘)  ด้านโยธวาฑิต    จ านวน  ๕  คน 

๙)  ด้านนาฏศิลป์    จ านวน  ๑๐  คน 
 ๑๐)  ด้านทัศนศิลป์    จ านวน  ๕  คน 
 



๒ 

 
 ๑.๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

๑.๒.๑) ด้านภาษาอังกฤษ   รับจ านวน  ๘  คน  ประกอบด้วย  
 ๑)  การต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)   จ านวน  ๒  คน 
 ๒)  เล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)   จ านวน  ๒  คน 
 ๓)  การพูดในที่สาธารณะ (Impromptu Speech) จ านวน  ๒  คน 
 ๔)  การสะกดค าศัพท์ (Spelling Bee)  จ านวน  ๒  คน 
 
๑.๒.๒) ด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  รับจ านวน  ๕๕  คน  ประกอบด้วย 
 ๑)  ร้องเพลงลูกทุ่ง / หมอล า   จ านวน  ๕  คน 
 ๒)  ร้องเพลงลูกกรุง    จ านวน  ๕  คน 
 ๓)  ร้องเพลงพระราชนิพนธ์   จ านวน  ๕  คน 
 ๔)  ร้องเพลงสตริง    จ านวน  ๕  คน 
 ๕)  ร้องเพลงสากล    จ านวน  ๕  คน 
 ๖)  ด้านดนตรีสากล    จ านวน  ๕  คน 
 ๗)  ด้านดนตรีพ้ืนเมือง    จ านวน  ๕  คน 
 ๘)  ด้านโยธวาฑิต    จ านวน  ๕  คน 

๙)  ด้านนาฏศิลป์    จ านวน  ๑๐  คน 
 ๑๐)  ด้านทัศนศิลป์    จ านวน  ๕  คน 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๒.๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
   ๒.๑.๑) เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ที่จะส าเร็จการศึกษาใน              
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   

 ๒.๑.๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับชั้น ป.๔-๕  ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  ด้านภาษาอังกฤษ  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๓.๕๐ 
  ๒)  ด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 

        ๒.๑.๓) มีเกียรติบัตรรับรองผลงานระดับต่างๆ  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
   ๒.๑.๔) เป็นโสด 
    ๒.๑.๕) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
   ๒.๑.๖) หากนักเรียนได้รับคัดเลือก  ต้องท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  ๓  ฝ่ายประกอบด้วย
ตัวแทนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ว่าจะท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนในกิจกรรม
ต่างๆ  ตามที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมก าหนด 
 
 
 



๓ 

 
 ๒.๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
   ๒.๒.๑) เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ที่จะส าเร็จการศึกษาใน              
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 ๒.๒.๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ๕  ภาคเรียน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  ด้านภาษาอังกฤษ  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๓.๕๐ 
  ๒)  ด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 

        ๒.๒.๓) มีเกียรติบัตรรับรองผลงานระดับต่างๆ  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
   ๒.๒.๔) เป็นโสด 
    ๒.๒.๕) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
    ๒.๒.๖) หากนักเรียนได้รับคัดเลือก  ต้องท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  ๓  ฝ่ายประกอบด้วย
ตัวแทนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ว่าจะท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนในกิจกรรม
ต่างๆ  ตามที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมก าหนด 
 
๓. การสมัคร  
 ๓.๑  ให้สถานศึกษาเดิมพิจารณาส่งรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับพิจารณา  ตามแบบสรุปรายช่ือนักเรียน
แนบท้ายประกาศนี้ 
 ๓.๒  สถานศึกษารวบรวมเอกสารนักเรียนแต่ละคน  เรียงล าดับดังนี้ 
  ๓.๒.๑)  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย 
  ๓.๒.๒)  เอกสารต่างๆ  ประกอบด้วย 
    ๑)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
     ๑.๑)  ใบแสดงผลการเรียนในระดับชั้น ป.๔-๕   (ปพ.๑) 
     ๑.๒)  ใบรับรองการเป็นนักเรียน  (ปพ.๗) 
     ๑.๓)  ส าเนาเกียรติบัตร/เอกสาร  รับรองผลงานระดับต่างๆ  ในปี      
                                                  การศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
     ๑.๔)  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและบิดา  
                                                  มารดา 
    ๒)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
     ๒.๑)  ใบแสดงผลการเรียน ๕  ภาคเรียน   (ปพ.๑) 
     ๒.๒)  ใบรับรองการเป็นนักเรียน  (ปพ.๗) 
     ๒.๓)  ส าเนาเกียรติบัตร/เอกสาร  รับรองผลงานระดับต่างๆ  ในปี      
                                                  การศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
     ๒.๔)  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและบิดา 
                                                  มารดา 
 ๓.๓  สถานศึกษาน าส่งเอกสารข้อ ๓.๒.๑-๓.๒.๒  ที่ห้องวิชาการ  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ระหว่าง
วันที่  ๒๔ – ๒๗ เมษายน  ๒๕๖๔  หากพ้นก าหนด  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมจะไม่รับพิจารณาใดๆทั้งสิ้น 



๔ 

 
๔. การสอบ 
 ๔.๑)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  วันที่  ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔  ทาง  เพจงานวิชาการ  โรงเรียน 
ภูเวียงวิทยาคม 
 ๔.๒)  สอบปฏิบัติในวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๔  โดยนักเรียนต้องมารายงานตัวระหว่างเวลา    
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุม  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
 ๔.๓)  นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นในการสอบส าหรับความสามารถแต่ละด้านที่นักเรียนเลือก
สมัครมาพร้อมด้วย 
 
๕. การประกาศผล  รายงานตัว และมอบตัวผู้ได้รับการคัดเลือก 
 ๕.๑ วันประกาศผล วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บอร์ดกลางโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  
                                          ทางเว็บไซตข์องโรงเรียนและเพจงานวิชาการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
          ๕.๒ วันรายงานตัว  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
                                          ณ ห้องวิชาการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน)  
                                          หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 
          ๕.๓ วันสอบ(เพื่อจัดห้อง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันที่ ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

          ๕.๔  วันมอบตัว   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันที่ ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

    เวลา ๐๙.๐๐ น.  ผู้ปกครองต้องน านักเรียนมามอบตัว  ณ หอประชุม 
                                          โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม)  
                                          หากไม่มามอบตัวในวัน เวลา ที่ก าหนด ถือว่า สละสิทธิ์ 
 หากมีผู้สมัครเกินจ านวนที่ประกาศรับ  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนภูเวียง
วิทยาคม เป็นผู้วินิจฉัย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการรับนักเรียนอย่างที่สุด  
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
    

          (นายคมสันต์  ชุมอภัย) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 
แบบสรุปรายช่ือนักเรียน  เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่..............   

ประเภทโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
โรงเรียน......................................................................................................... 

 
ล าดับ ชื่อสกุล ความสามารถพิเศษที่สมัคร 

 
หมายเหตุ 

ตัวอย่าง เด็กหญิงเรียนดี  มีความรู้ การต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
๑    
๒    
๓    
๔    
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๖    
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๙    

๑๐    
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