
                               
 
 
 

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรยีนโครงการห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์    

ด้านคณิตศาสตร์  ด้านภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

………………….......................…………………………. 

ด้วยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ก าหนดรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  ด้านคณิตศาสตร์  ด้านภาษาอังกฤษ  และห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๖  
 ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงเรียน          
ภูเวียงวิทยาคม จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ               
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังนี ้
 
๑. จ านวนนักเรียนที่รับ 
 ๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๑) โครงการห้องเรยีนพิเศษนักเรียนทีม่ีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์  ด้าน
ภาษาอังกฤษ (SME PROGRAM) ๑ ห้อง จ านวน  ๓๐  คน  โดยแบ่งออกเป็น 

๑.๑) นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์   จ านวน ๑๐ คน 
๑.๒) นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์   จ านวน ๑๐ คน 
๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ   จ านวน ๑๐ คน 

๒) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ๒ ห้อง  จ านวน  ๗๒  คน 
 ๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๑) โครงการห้องเรยีนพิเศษนักเรียนทีม่ีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์  ด้าน
ภาษาอังกฤษ (SME PROGRAM) ๑ ห้อง จ านวน  ๓๐  คน  โดยแบ่งออกเป็น 

๑.๑) นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์   จ านวน ๑๐ คน 
๑.๒) นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์   จ านวน ๑๐ คน 
๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ   จ านวน ๑๐ คน 

๒) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ๑ ห้อง  จ านวน  ๓๖  คน 
 
 



๒ 
 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
 ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
โครงการห้องเรียนพิเศษนักเรยีนท่ีมีความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ ดา้นคณิตศาสตร์  ด้านภาษาอังกฤษ  
(SME PROGRAM) 
   ๑) ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
    ๒) มีผลการเรียน  ดังนี ้
     ๒.๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔ และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
     ๒.๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  รายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดบัช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔  
                                      และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  (ส าหรับความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร)์ 
      ๒.๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  รายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔  
                                      และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  (ส าหรับความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์) 
     ๒.๔) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔  
                                      และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  (ส าหรับความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ) 
   ๓) เป็นโสด 
       ๔) ไม่จ ากัดอายุ 
       ๕) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยูร่่วมกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างด ี
      ๖) มีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์  แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอปุสรรคต่อ         
                        การศึกษา 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
   ๑) ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
    ๒) มีผลการเรียน  ดังนี ้
     ๒.๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔ และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
     ๒.๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  รายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดบัช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔  
                                      และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
      ๒.๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  รายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔  
                                      และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
   ๓) เป็นโสด 
       ๔) ไม่จ ากัดอายุ 
       ๕) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยูร่่วมกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างด ี
      ๖) มีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์  แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอปุสรรคต่อ         
                        การศึกษา 



๓ 
 
 ๒.หลักฐานการสมคัร (สมัครออนไลน์) 
  ๑) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ที่กรอกข้อมูลในระบบรบัสมัคร 
https://www.pwwk.ac.th/admission/ 
  ๒) หลักฐานการศึกษา  แยกเป็น ๒  กรณี 
   ๒.๑)  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาแล้ว  ใช้ส าเนาใบแสดงผล
การเรียน  (ปพ.๑)   
   ๒.๒)  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖  ใช้ใบแสดงผล          
การเรียน  (ปพ.๑)  ฉบับส าเนาที่มีผลการเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕  และ ใบรับรอง (ปพ.๗)      
  ๓) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  
 
 ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
โครงการห้องเรียนพิเศษนักเรยีนท่ีมีความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ ดา้นคณิตศาสตร์  ด้านภาษาอังกฤษ 
(SME PROGRAM)    
   ๑) ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
    ๒) มีผลการเรียน  ดังนี ้
     ๒.๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕  ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
     ๒.๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕  ภาคเรียน  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  
(ส าหรับความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร)์ 
      ๒.๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕  ภาคเรียน  รายวิชาคณิตศาสตร ์ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕
(ส าหรับความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์) 
     ๒.๔) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕  ภาคเรียน  รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
(ส าหรับความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ) 
   ๓) เป็นโสด 
       ๔) ไม่จ ากัดอายุ 
       ๕) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยูร่่วมกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างด ี
      ๖) มีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์  แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอปุสรรคต่อ         
                        การศึกษา 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

๑) ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรอืเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 



๔ 
 
     ๒) มีผลการเรียน  ดังนี ้
     ๒.๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕  ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
     ๒.๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕  ภาคเรียน  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
      ๒.๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕  ภาคเรียน  รายวิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
   ๓) เป็นโสด 
       ๔) ไม่จ ากัดอายุ 
       ๕) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยูร่่วมกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างด ี
      ๖) มีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์  แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอปุสรรคต่อ         
                        การศึกษา 
 ๒.หลักฐานการสมคัร  
      ๑) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ที่กรอกข้อมูลในระบบรบัสมัคร 
https://www.pwwk.ac.th/admission/ 
      ๒) หลักฐานการศึกษา  แยกเป็น ๒  กรณี 
   ๒.๑)  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว  ใช้ส าเนา 
ใบแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)   
   ๒.๒)  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ใช้ใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.๑)  ฉบับส าเนาที่มีผลการเรียน  ๕  ภาคเรียน  และใบรับรอง (ปพ.๗)  
      ๓) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรงไมส่วมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
 
 ๓. ก าหนดการรับสมัคร 

กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานท่ี หมายเหต ุ

รับสมัคร ม.๑ และ ม.๔ ๑๔ – ๑๘ ก.พ.๒๕๖๖ สมัครออนไลน ์  

สอบ ม.๑ ๔ มี.ค. ๒๕๖๖ อาคาร ๒  

สอบ ม.๔ ๕ มี.ค. ๒๕๖๖ อาคาร ๒  

ประกาศผลสอบและรายงานตัว  ม.๑   ๘ มี.ค. ๒๕๖๖ ห้องประชุมดอกกระโดน  

ประกาศผลสอบและรายงานตัว  ม.๔   ๙ มี.ค. ๒๕๖๖ ห้องประชุมดอกกระโดน  

มอบตัว ม.๑ ๙ มี.ค. ๒๕๖๖    หอประชุม ๔๕  ป ี  

มอบตัว ม.๔ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖    หอประชุม ๔๕  ป ี  

 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 
๔.วิชาท่ีสอบ  

  ๑.โครงการห้องเรียนพิเศษนักเรยีนท่ีมีความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์  ด้านคณิตศาสตร์   
ด้านภาษาอังกฤษ  (SME PROGRAM) 
                ประกอบด้วย  

๑) วิชาความรู้ทั่วไป 

๒) วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  
๓) วิชาความถนัดเฉพาะ (วิชาตามที่นักเรียนสมัครสอบคัดเลือก) 

 

 ๒.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
                   ประกอบด้วย  

๑) วิชาความรู้ทั่วไป 

๒) วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 

 

 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก  ต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนก าหนด                 
ในกรณีที่มีปัญหาในการรับนักเรียน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม              
เป็นผู้วินิจฉัย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการรับนักเรียนอย่างที่สุด  ทั้งนี้ สิ่งที่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ จะได้รับ 
ประกอบด้วย  การเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ  การเรียนภาษาจีน  และกิจกรรมเสริมหลักสตูรส าหรบั
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 
 
    

           (นายสุริยา  ห่มขวา) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในโครงการ  ห้องเรียนพิเศษนักเรียนท่ีมีความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME PROGRAM)  

และห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑   

ห้องเรียนพิเศษนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME 
PROGRAM) 

วัน/เดือน/ปี วิชาท่ีสอบ เวลา หมายเหต ุ
 

๔ มี.ค.๒๕๖๖ 
วิชาความรู้ทั่วไป  ๐๘.๔๐ - ๐๙.๔๐ น.  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ๐๙.๕๐ - ๑๐.๕๐ น.  
วิชาความถนัดเฉพาะ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

 
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์

วัน/เดือน/ปี วิชาท่ีสอบ เวลา หมายเหต ุ

๔ มี.ค.๒๕๖๖ 
วิชาความรู้ทั่วไป ๐๘.๔๐ - ๐๙.๔๐ น.  

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
 
 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔   

ห้องเรียนพิเศษนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME 
PROGRAM) 

วัน/เดือน/ปี วิชาท่ีสอบ เวลา หมายเหต ุ
 

๕ มี.ค.๒๕๖๖ 
วิชาความรู้ทั่วไป  ๐๘.๔๐ - ๐๙.๔๐ น.  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ๐๙.๕๐ - ๑๐.๕๐ น.  
วิชาความถนัดเฉพาะ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

 
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์

วัน/เดือน/ปี วิชาท่ีสอบ เวลา หมายเหต ุ

๕ มี.ค.๒๕๖๖ 
วิชาความรู้ทั่วไป ๐๘.๔๐ - ๐๙.๔๐ น.  

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
 

 
 
 



๗ 
 
ข้อตกลงเพ่ิมเติมในการสอบ 

๑. นักเรียนทุกคนประชุมพร้อมกันที่บริเวณโดมอเนกประสงค์ เวลา  ๐๘.๐๐ น. 
๒. อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการสอบ ประกอบด้วย ปากกา ดินสอ๒B ยางลบ และบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
๓. หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ครูชัชชัย  พระราช  โทร ๐๘๑-๙๕๔๔๖๕๐ 

 


