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ประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑. หลักการ
เพื่ อ ให้ เด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ ค าสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่ อง
ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้ นฐาน เรื่ อง กระจายอ านาจการบริหารและการจั ดการศึ กษาของเลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้ นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัย อานาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่ง พระราชบั ญ ญั ติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการ แบ่งส่วน
ราชการ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไว้ดังนี้
๒. นโยบาย
๒.๑ ส่ งเสริ ม ให้ ทุ ก โรงเรี ย นมี ก ระบวนการรั บ นั ก เรี ย นที่ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ เป็ น ธรรม
และเสมอภาค
๒.๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
๒.๓ ประกั น โอกาสเด็ ก ที่ อ ยู่ ในเกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ได้ เข้ า รั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ครบทุกคน
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๒.๕ ส่ ง เสริ ม ผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ า นต่ า ง ๆ ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ เหมาะ สมและได้ รั บ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
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๒.๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
๒.๗ ส่งเสริ มให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาและส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาสนับสนุนการดาเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน ดังนี้
๒.๗.๑ สนับสนุนให้ส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษาและส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดและสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
อื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้ งนี้ ในการกาหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐ ให้คานึงถึง
ผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
๒.๗.๒ ส่ง เสริ ม ให้ สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาและส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาด าเนิ น การรั บ นั ก เรี ย นภายในจั ง หวั ด ร่ ว มกั น และดู แ ลการรั บ นั ก เรี ย นให้ เป็ น ไป
ด้วยความเรียบร้อ ย รวมทั้ งกาหนดแนวทางรณรงค์ ให้ เด็ก ที่ อยู่ ในเกณฑ์ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บได้ เข้า เรีย น
การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
๒.๗.๓ สนั บ สนุ น ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาแจ้ ง เด็ ก เยาวชน
และผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งเด็ก
เยาวชน และผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน
๒.๗.๔ ส่ง เสริ ม ให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาและส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาติ ด ตามและดู แ ลให้ จ านวนนั ก เรี ย นต่ อ ห้ อ งมี ค วามเหมาะสมไม่ เ ป็ น อุ ป สรรค
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๒.๗.๕ ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญ ชวน
เด็ ก ผู้ ป กครอง สื่ อ มวลชน และผู้ เกี่ ย วข้ อ ง เยี่ ย มชมโรงเรี ย นก่ อ นการรั บ นั ก เรี ย น เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
จุดเด่นของแต่ละโรงเรียน
๒.๗.๖ สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไข
ผูกพันกับการเข้าเรียน
๒.๗.๗ ใน กรณี ที่ มี ปั ญ หาต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามน โยบายและแน วปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การรั บ นั ก เรี ย น สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ให้ โรงเรี ย น
โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
คณะกรรมการรั บ นั ก เรีย นของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เสนอเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานพิจารณา
๓. วิธีการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๓๖๐ คน (๙ ห้อง) โดย
กาหนดวิธีการรับนักเรียน ดังนี้
๑. การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการร้อยละ ๖๐ (จานวน ๒๑๖ คน)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนหนองเรือวิทยา คือนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในสาเนา
ทะเบียนบ้านในเขตตาบลหนองเรือ ตาบลบ้านเม็ง ตาบลโนนทอง ตาบลโนนทัน ตาบลกุดกว้าง ยกเว้นหมู่ที่
๙,๑๙,๒๐ และตาบลโนนสะอาด ยกเว้นหมู่ที่ ๔,๑๐ อาเภอหนองเรือ จัง หวัดขอนแก่น อย่างน้อย ๒ ปี
(นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) โดยต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือ ปู่-ย่า หรือ ตา-ยาย เท่านั้น
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๑) ใช้วิธีการสอบคัดเลือก โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐
๒) คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ ๓๐
๒. การรับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ ๔๐ (จานวน ๑๔๔ คน)
๑) ใช้การสอบคัดเลือก โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ และ
๒) คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐
๓. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จานวน ๒๕ คน แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่
๓.๑ ด้านกีฬา จานวน ๑๐ คน (ฟุตบอล, ตะกร้อ, วอลเลย์บอลชาย, มวย วูซู และกรีฑา)
คุณสมบัติ
๑. เป็นนักเรียนศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป. ๖
๒. มีความประพฤติดี
๓. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
๔. มีผลการเรียนดี
๕. มีเกียรติบัตรรับรองผ่านการแข่งขันกีฬา/กรีฑา ในระดับต่างๆ เช่น
- การแข่งขันระดับศูนย์เครือข่าย
- การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- การแข่งขันระดับภาค หรือระดับประเทศ
๓.๒ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี- นาฏศิลป์ จานวน ๑๐ คน
คุณสมบัติ
๑. มีความสามารถพิเศษ เฉพาะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี-นาฎศิลป์
๒. มีเกียรติบัตร/เอกสารรับรอง
๓. มีความประพฤติดี
๔. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
เกณฑ์การพิจารณา
๑. แฟ้มสะสมงาน (๒๐ คะแนน)
๑.๑ ผลงาน ระดับโรงเรียน
๕ คะแนน
๑.๒ ผลงาน ระดับเขตพื้นที่
๑๐ คะแนน
๑.๓ ผลงาน ระดับภาค
๑๕ คะแนน
๑.๔ ผลงาน ระดับประเทศ
๒๐ คะแนน
๒. สอบปฏิบัติ (๓๐ คะแนน)
แนวการสอบปฏิบัติ
สาระทัศนศิลป์
 นักเรียนที่สอบปฏิบัติในสาระทัศนศิลป์ ให้เตรียมวัสดุ –อุปกรณ์ที่ตนถนัดมาเอง
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สาระดนตรี
 นักเรียนที่สอบปฏิบัติในสาระดนตรี ให้เตรียมเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดมา อย่าง
น้อย ๑ รายการ
สาระนาฏศิลป์
 ให้นักเรียนเตรียมแผ่นเพลงที่จะสอบปฏิบัติมาด้วย
๓.๓ ด้านประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง จานาน ๕ คน
คุณสมบัติ
๑. มีความสามารถพิเศษ เฉพาะด้านประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
๒. มีเกียรติบัตร/เอกสารรับรอง
๓. มีความประพฤติดี
๔. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
เกณฑ์การพิจาณา
๑. การสอบปฏิบัติสามารถประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด ๓๐คะแนน
๒. คุณลักษณะทั่วไป เกียรติบัตร ความประพฤติ ผลการเรียน ๒๐ คะแนน
๔. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จานวน ๕ คน นักเรียนที่อยูใ่ นกลุ่มเงื่อนไขพิเศษ คือ ผู้ที่มี
คุณสมบัติหนึ่งข้อจากเกณฑ์การพิจารณา ต่อไปนี้
๑. นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
๒. นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
๓. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๔. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
๕. นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียน คู่พัฒนา หรือ
โรงเรียนเครือข่าย
๖. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนหนองเรือวิทยา
๗. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑.๑ นักเรียนที่อยูใ่ นเขตพื้นที่บริการโรงเรียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) สาเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๒) ไม่จากัดอายุ
หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัครของโรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง แต่ง
เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมในวันสมัคร

-๕-

๒) รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนที่ถ่ายในคราวเดียวกันขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป ซึ่ง
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๓) หลั ก ฐานการส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรื อใบรับรองจากสถานศึกษาเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่
๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และถ่ายสาเนาเอกสาร (ผู้สมัคร) ๑ ฉบับ
๕) ใบประกาศผลคะแนน O-NET จาก สทศ.นั ก เรี ย นต้ อ งน าผลคะแนน O-NET
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปยื่นให้โรงเรียนหนองเรือวิทยา ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา
๒๕๖๐ ให้อ นุ โลมใช้ ในปี ก ารศึ กษาที่ นั กเรียนมี อ ยู่ ในกรณี ที่ นั ก เรีย นไม่ มี ผลคะแนน O-NET ปี การศึ ก ษา
๒๕๖๐ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์
๖) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถพิเศษของนักเรียน (กรณีนักเรียนสมัคร
ความสามารถพิเศษซึ่งได้แก่ ด้านกีฬา ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตองและอื่นๆ)
๑.๒ นักเรียนทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑ ) นั ก เรี ย น ทั่ วป ร ะ เท ศ ที่ ส าเร็ จ ชั้ น ป ระ ถม ศึ ก ษ าปี ที่ ๖ ต าม ห ลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือ
เทียบเท่า
๒) ไม่จากัดอายุ
หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมั ค รของโรงเรีย นหนองเรื อ วิ ท ยาโดยผู้ ส มั ค รต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รด้ วยตนเอง
แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมในวันสมัคร
๒) รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนที่ถ่ายในคราวเดียวกันขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป ซึ่ง
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๓) หลั ก ฐานการส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือใบรับรองจากสถานศึกษาเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และถ่ายสาเนาเอกสาร (ผู้สมัคร) ๑ ฉบับ
๕) ใบประกาศผลคะแนน O-NET จาก สทศ.นักเรียนต้องนาผลคะแนน O-NET ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ไปยื่นให้โรงเรียนหนองเรือวิทยา ในกรณี ที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา
๒๕๖๐ ให้อ นุ โลมใช้ ในปี ก ารศึ กษาที่ นั กเรียนมี อ ยู่ ในกรณี ที่ นั ก เรีย นไม่ มี ผลคะแนน O-NET ปี การศึ ก ษา
๒๕๖๐ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์
๖) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถพิเศษของนักเรียน (กรณีนักเรียนสมัคร
ความสามารถพิเศษซึ่งได้แก่ ด้านกีฬา ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตองและอื่นๆ)

-๖-

วันและเวลาการรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
สอบคัดเลือก
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
(ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
(ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
๒. ประเภทความสามารถพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
คัดเลือก
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
(ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
(ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
๓. ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
(ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
(ไม่มามอบตัวตัวถือว่าสละสิทธิ์)

-๗-

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๓๖๐ คน (๙ ห้องเรียน)
โดยกาหนดวิธีการรับนักเรียน ดังนี้
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมร้อยละ ๘๐ (จานวน ๒๘๘ คน)
รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนหนองเรือวิทยาที่มีคะแนนผลการเรียน
เฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑)
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ มี คะแนนความประพฤติไม่ต่ากว่าร้อ ยละ ๗๐ หรือสร้างชื่อ เสียงให้กับ โรงเรีย นในระดั บ
เขตพื้นที่การศึกษา
๒. นักเรียนทั่วไปร้อยละ ๒๐ (จานวน ๗๒ คน) โดยพิจารณาจาก
๑) การสอบคัดเลือก โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนใช้
เนื้อหาหลักสูตรแกนกลางชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก คะแนนสอบที่ใช้
ข้อสอบของโรงเรียนใน ๕ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ ของคะแนนรวม
๒) คะแนน O-NET จากการทดสอบ ๔ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๐
ของคะแนนรวม
๓. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จานวน ๑๐ คน แบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่
๓.๑ กีฬาวอลเลย์บอลหญิง จานวน ๕
คน
คุณสมบัติ
๑. มีความสามารถพิเศษ เฉพาะด้านกีฬาวอลเลย์บอล
๒. มีเกียรติบัตร/เอกสารรับรอง
๓. มีความประพฤติดี/ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
๔. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
เกณฑ์ในการพิจารณา
๑. คุณลักษณะทางกาย ได้แก่ ความสูง น้าหนัก ความเร็ว ความกว้าง ยาวและขนาด
ของแขน ขา ความแข็งแรง ความทนทาน ความคล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัว (๔๕ คะแนน)
๒. คุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต วิ ท ยา ได้ แ ก่ ความสามารถในการอยู่ ร วมกั น เป็ น หมู่ ค ณะ
บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความมีน้าใจนักกีฬา ความมีมนุษยสัมพันธ์ การสนับสนุนของผู้ปกครอง (๒๕ คะแนน)
๓. คุณ ลั กษณะทางการใช้ทั กษะพื้ น ฐานวอลเลย์บ อล ได้ แก่ การเสิ ร์ฟ การรับ เสิร์ ฟ
การเซทบอล การตบบอล การสกัดกั้น การรับตบ การรองบอล การควบคุมบอล (๓๐ คะแนน)
๓.๒ ด้านกีฬาอื่นๆ จานวน ๕ คน
คุณสมบัติ
๑. มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาต่างๆ
๒. มีเกียรติบัตร/เอกสารรับรอง
๓. มีความประพฤติดี/ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
๔. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
๕. มีเกียรติบัตรรับรองด้านกีฬาต่างๆ
- การแข่งขันระดับศูนย์เครือข่าย

-๘-

- การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- การแข่งขันระดับภาค หรือระดับประเทศ
๔. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จานวน ๕ คน นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเงื่อนไขพิเศษ คือ
ผู้ที่มีคุณสมบัติหนึ่งข้อจากเกณฑ์การพิจารณาต่อไปนี้
๑. นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
๒. นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
๓. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๔. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
๕. นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียน คู่พัฒนา หรือ
โรงเรียนเครือข่าย
๖. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนหนองเรือวิทยา
๗. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
คุณสมบัติของผูส้ มัคร
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒) ไม่จากัดอายุ
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย
หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมั ค รของโรงเรีย นหนองเรื อ วิ ท ยาโดยผู้ ส มั ค รต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รด้ วยตนเอง
แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมในวันสมัคร
๒) รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนที่ถ่ายในคราวเดียวกันขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป ซึ่ง
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๓) หลักฐานการสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากสถานศึกษาเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และถ่ายสาเนาเอกสาร (ผู้สมัคร) ๑ ฉบับ
๕) ใบประกาศผลคะแนน O-NET จาก สทศ.นั ก เรี ย นต้ อ งน าผลคะแนน O-NET
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปยื่นให้โรงเรียนหนองเรือวิทยา ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา
๒๕๖๐ ให้อ นุ โลมใช้ ในปี ก ารศึ กษาที่ นั กเรียนมี อ ยู่ ในกรณี ที่ นั ก เรีย นไม่ มี ผลคะแนน O-NET ปี การศึ ก ษา
๒๕๖๐ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์
๖) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถพิเศษของนักเรียน (กรณีนักเรียนสมัคร
ความสามารถพิเศษ)

-๙-

วันและเวลาการรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม
รับสมัคร
วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ หอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา
สอบจัดห้องเรียน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
มีกรอบเนื้อหาอยู่ในระดับม.ต้น วิชาที่สอบมี ๕ รายวิชา ได้แก่
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ
รายงานตัว
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา (ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา (ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
๒. นักเรียนทั่วไป
๑) นักเรียนสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ หอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา
สอบคัดเลือก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
มีกรอบเนื้อหาอยู่ในระดับม.ต้น วิชาที่สอบมี ๕ รายวิชา ได้แก่
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา (ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา (ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)

-๑๐-

๒) นักเรียนความสามารถพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ หอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา
คัดเลือก
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยใช้วิธีการสอบปฏิบัติ
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา (ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา (ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
๓) ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
(ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
(ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
กรณีที่มีปัญหาเรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของ
โรงเรียนหนองเรือวิทยา ให้เสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน พิจารณาและมีอานาจในการ
ตัดสินปัญหาดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่กาหนดให้เป็นอานาจของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และอานาจ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา

