
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภทนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนทั่วไป)  
………………….......................…………………………. 

  ด้วยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ก าหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยใช้การสอบคัดเลือก  

ดังนั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียน               
เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ ๓ โรงเรียนทั่วไป)  ดังนี้ 
 ๑.  จ านวนนักเรียนที่จะรับเข้าเรียน  จ าแนกตามแผนการเรียน ดังนี้ 
    ๑.๑ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต    จ านวน ๓๒ คน 
   ๑.๒ แผนการเรียนคณิต – ภาษา    จ านวน ๘ คน 
   ๑.๓ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา   จ านวน ๑๖ คน 
  ๑.๔ แผนการเรียนศิลป์ – เทคโนโลยี    จ านวน ๘ คน 
 ๒.  คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
   ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
   ๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ๖ ภาคเรียน (ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และอยู่ระหว่างอนุมัติจบสามารถใช้ผลการเรียน ๕ ภาคเรียนได้)  ดังนี้ 
        ๒.๒.๑ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต        ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
        ๒.๒.๒ แผนการเรียนคณิต – ภาษา       ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
        ๒.๒.๓ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา       ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  
        ๒.๒.๔ แผนการเรียนศิลป์ – เทคโน      ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  
   ๒.๓ เป็นโสด 
   ๒.๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
  ๒.๕ มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
 
 
 



๒ 

 ๓.  หลักฐานการสมัคร  
   ๓.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย  
              ๓.๒ หลักฐานการศึกษา  แยกเป็น ๒  กรณี 
  ๓.๒.๑) นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว ใช้ส าเนาใบแสดง 
ผลการเรียน (ปพ.๑)   
  ๓.๒.๒) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ใช้ใบแสดงผลการเรียน 
ฉบับส าเนาที่มีผลการเรียน  ๕  ภาคเรียน  และ ใบรับรอง (ปพ.๗) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   ๓.๓ รูปขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  
จ านวน ๒ แผ่น 
   
 ๔. ก าหนดการรับสมัคร 
    ๑) วันรับสมัคร       วันที ่๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕   
                                          เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุม 
    ดอกกระโดน   อาคาร ๕ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม นักเรียนต้องมาสมัคร 
    ด้วยตนเอง แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน  
  ๒) วันสอบคัดเลือก  วันที่ ๒๗ 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. เพื่อรับฟังค าชี้แจง 
                                          ในการสอบ   
  ๓) วันประกาศผล วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ บอร์ดกลางโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
    ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและเพจงานวิชาการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
 ๔) รายงานตัว  วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องวิชาการ 
     โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) หากไม่มา 
    รายงานตัวในวันเวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 
 ๕) วันมอบตัว   วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้ปกครองต้องน า 

                                        นักเรียนมามอบตัว  ณ หอประชุม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (แต่งกาย 

                                          เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) หากไม่มามอบตัวในวัน เวลา ที่ก าหนด        
                                        ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

  ในกรณีที่มีปัญหา หรือข้อสงสัยในการรับนักเรียน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการรับนักเรียน
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เป็นผู้วินิจฉัย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการรับนักเรียนอย่างที่สุด  

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


