
                               
 
 
 

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์    

ด้านคณิตศาสตร์  ด้านภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

ด้วยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ก าหนดรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  ด้านคณิตศาสตร์  ด้านภาษาอังกฤษ  และห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕  
 ดังนั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียน          
ภูเวียงวิทยาคม จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 
๑. จ านวนนักเรียนที่รับ 
 ๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๑) โครงการห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์  
ด้านภาษาอังกฤษ (ห้องเรียน SME) 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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

๑) โครงการห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์  
ด้านภาษาอังกฤษ (ห้องเรียน SME) ๑ ห้อง จ านวน  ๓๐  คน  โดยแบ่งออกเป็น 

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

๒) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ๑ ห้อง  จ านวน  ๓๖  คน 
 
 



๒ 

 
๒. คุณสมบัตขิองผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
 ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
โครงการห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์  ด้านภาษาอังกฤษ  
(ห้องเรียน SME)  
   ๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
    ๒) มีผลการเรียน  ดังนี้ 
     ๒.๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
     ๒.๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  รายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
                                      และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  (ส าหรับความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์) 
      ๒.๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  รายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
                                      และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  (ส าหรับความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์) 
     ๒.๔) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
                                      และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  (ส าหรับความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ) 
   ๓) เป็นโสด 
       ๔) ไม่จ ากัดอายุ 
       ๕) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
      ๖) มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ         
                        การศึกษา 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
   ๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
    ๒) มีผลการเรียน  ดังนี้ 
     ๒.๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
     ๒.๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  รายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
                                      และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
      ๒.๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  รายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
                                      และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
   ๓) เป็นโสด 
       ๔) ไม่จ ากัดอายุ 
       ๕) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
      ๖) มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ         
                        การศึกษา 



๓ 

 
 ๒.หลักฐานการสมัคร  
  ๑) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย  
  ๒) หลักฐานการศึกษา  แยกเป็น ๒  กรณ ี
   ๒.๑)  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาแล้ว  ใช้ส าเนาใบแสดงผล
การเรียน  (ปพ.๑)   
   ๒.๒)  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ใช้ใบแสดงผล          
การเรียน  (ปพ.๑)  ฉบับส าเนาที่มีผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕  และ ใบรับรอง (ปพ.๗)     
จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ๓) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  
จ านวน ๒ แผ่น 
 ๒.๒ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
โครงการห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์  ด้านภาษาอังกฤษ 
(ห้องเรียน SME)    
   ๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
    ๒) มีผลการเรียน  ดังนี้ 
     ๒.๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕  ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
     ๒.๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕  ภาคเรียน  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  
(ส าหรับความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์) 
      ๒.๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕  ภาคเรียน  รายวิชาคณิตศาสตร์  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 และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
      ๖) มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ         
                        การศึกษา 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
   ๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
  



๔ 

 
    ๒) มีผลการเรียน  ดังนี้ 
     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 และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
      ๖) มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ         
                        การศึกษา 
 ๒.หลักฐานการสมัคร  
      ๑) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย  
      ๒) หลักฐานการศึกษา  แยกเป็น ๒  กรณ ี
   ๒.๑)  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว  ใช้ส าเนา 
ใบแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)   
   ๒.๒)  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ใช้ใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.๑)  ฉบับส าเนาที่มีผลการเรียน  ๕  ภาคเรียน  และใบรับรอง (ปพ.๗) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
      ๓) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
จ านวน ๒ แผ่น 
 
 ๓. ก าหนดการรับสมัคร 

กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที ่ หมายเหตุ 

รับสมัคร ม.๑ และ ม.๔ ๑๙ – ๒๓ ก.พ.๒๕๖๕ ห้องวิชาการ  

สอบ ม.๑ ๖ มี.ค. ๒๕๖๕ อาคาร ๕  

สอบ ม.๔ ๗ มี.ค. ๒๕๖๕ อาคาร ๕  

ประกาศผลสอบและรายงานตัว  ม.๑   ๘ มี.ค. ๒๕๖๕ ห้องประชุมดอกกระโดน  

ประกาศผลสอบและรายงานตัว  ม.๔   ๙ มี.ค. ๒๕๖๕ ห้องประชุมดอกกระโดน  

มอบตัว ม.๑ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕    หอประชุม ๔๕  ปี  

มอบตัว ม.๔ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕    หอประชุม ๔๕  ปี  

 
 
 
 
 
 



๕ 

 
๔.วิชาที่สอบ  

  ๑.โครงการห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  ด้านคณิตศาสตร์   
ด้านภาษาอังกฤษ  (ห้องเรียน SME) 
                ประกอบด้วย  

๑) วิชาความรู้ทั่วไป 

๒) วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  
๓) วิชาความถนัดเฉพาะ (วิชาตามที่นักเรียนสมัครสอบคัดเลือก) 

 

 ๒.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
                   ประกอบด้วย  

๑) วิชาความรู้ทั่วไป 

๒) วิชาวิทยาศาสตร์   
๓) วิชาคณิตศาสตร์ 
๔) วิชาภาษาอังกฤษ 

 ในกรณีที่มีปัญหาในการรับนักเรียน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
เป็นผู้วินิจฉัย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการรับนักเรียนอย่างที่สุด  ทั้งนี้ สิ่งที่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ จะได้รับ 
ประกอบด้วย  การเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ  การเรียนภาษาจีน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
    
 
 
 


