ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประเภทการสอบคัดเลือก
………………….......................………………………….

ด้ว ยโรงเรีย นภู เวีย งวิท ยาคม อาเภอภู เวียง จังหวัดขอนแก่น ก าหนดรับนั กเรียนเข้ าศึก ษาต่ อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทการสอบคัดเลือก แบ่งเป็นกลุ่มการรับ ดังนี้
๑. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๒. นักเรียนโรงเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)
ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่ อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วัน ที่ ๙ ธั น วาคม ๒๕๖๔ โรงเรีย นภู เวี ย งวิ ท ยาคม จึ งก าหนดรายละเอี ย ดการรับ นั ก เรี ย น
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. ประเภทของการรับสมัคร
๑.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจานวน ๒๘๘ คน
๑.๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๓) ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๔) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๒ นักเรียนโรงเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) รับจานวน ๗๒ คน
๑.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า
๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ป.๔ – ป.๕ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓) เป็นโสด
๔) รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
๕) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

๒
๒. หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย
๒) หลักฐานการศึกษา แยกเป็น ๒ กรณี
๒.๑) นั ก เรี ย นที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาแล้ ว ใช้ ส าเนาใบแสดงผล
การเรียน (ปพ.๑)
๒.๒) นั กเรี ยนที่กาลั งศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ ใช้ ใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.๑) ฉบับสาเนาที่มีผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ และ ใบรับรอง (ปพ.๗) จากโรงเรียน
เดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓) รูปขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๒ แผ่น
๔) สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จานวน ๑ ฉบับ
๓. กาหนดการรับสมัคร
๑) วันรับสมัคร

วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุม
ดอกกระโดน อาคาร ๕ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม นักเรียนต้องมาสมัคร
ด้วยตนเอง แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
๒) วันสอบคัดเลือก วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคาร ๕ โรงเรียน
ภูเวียงวิทยาคม วิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ
หมายเหตุ
ให้นักเรียนมาเข้าแถวหน้าเสาธง เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังคาชี้แจง
ในการสอบ
๓) วันประกาศผล วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ บอร์ดกลางโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและเพจงานวิชาการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
๔) รายงานตัว
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องวิชาการ
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) หากไม่มา
รายงานตัวในวันเวลาที่กาหนดถือว่า สละสิทธิ์
๕) วันมอบตัว
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้ปกครองต้องนา
นักเรียนมามอบตัว ณ หอประชุม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (แต่งกาย
เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) หากไม่มามอบตัวในวัน เวลา ที่กาหนด
ถือว่าสละสิทธิ์

๓

ในกรณี ที่ มีปั ญ หา หรื อข้อ สงสั ย ในการรับ นั ก เรียน ให้ เป็ น อานาจของคณะกรรมการรับ นัก เรีย น
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เป็นผู้วินิจฉัย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการรับนักเรียนอย่างที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

๔

เขตบริการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
๑. ตาบลภูเวียง
๑.๑ บ้านนาก้านเหลือง
๑.๒ บ้านโคกพัฒนา
๑.๓ บ้านดอนหัน
๑.๔ บ้านภูเวียง
๑.๕ บ้านบุ่งมะไฟ
๑.๖ บ้านหนองหญ้าปล้อง
๑.๗ บ้านโพนเพ็ก
๒. ตาบลสงเปือย
๒.๑ บ้านสงเปือย
๒.๒ บ้านท่าเสี้ยว
๒.๓ บ้านโนนตุ่น
๒.๔ บ้านหนองกลาง
๒.๕ บ้านห้วยทราย
๒.๖ บ้านธารทอง
๓. ตาบลนาชุมแสง
๓.๑ บ้านบุ่งแสง
๓.๒ บ้านหนองลุมพุก
๔. ตาบลหนองกุงธนสาร
๔.๑ บ้านวังขอนแดง
๔.๒ บ้านหนองบอน
๔.๓ บ้านห้วยแคน
๔.๔ บ้านโนนคูณ
๕. ตาบลบ้านเรือ
๕.๑ บ้านหนองแสง
๕.๒ บ้านโคกโก่ง
๕.๓ บ้านใหม่สุขสันต์
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