ประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2561
--------------------------------------------------------------ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้พิจารณาให้โรงเรียนหนองเรือวิทยารับ
นักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 36
คน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมนักเรียน มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้เรียนรู้
ตามความสนใจ ความถนัด อย่างเต็มศักยภาพพร้อมปลูกฝังให้มีเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ให้มีความเข้มข้นขึ้น
ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองเรือวิทยา จึงดาเนินการรับนักเรียนตามโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีกาหนดการรับสมัคร ดังนี้
1. คุณสมบัติ
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
1.2 ไม่จากัดอายุ
1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00 และ
ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยใช้ใบสมัครของโรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่น
และแต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมในวันสมัคร
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและถ่ายเอกสารของผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
2.3 หลั ก ฐานการส าเร็จ การศึก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ตามหลั กสู ต รกระทรวงศึ กษาธิก ารหรื อ
เทียบเท่า หรือใบรับรองจากสถานศึกษาเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า
2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนที่ถ่ายในคราวเดียวกัน ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน
2.5 สาเนา ปพ.1 แสดงผลการเรีย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 และชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 และ ใบ
แสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

3. กาหนดวันและเวลา
3.1 รับสมัคร

วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
3.2 สอบคัดเลือก
วันที่ 10 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
3.3 ประกาศผล
วันที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
3.4 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 19 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา

4. ตารางเวลาในการสอบคัดเลือก
วัน เสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561
09.00 – 12.00 น.

13.00 – 15.00 น.

วิชาที่สอบ
ชุดที่ 1 คะแนนรวม 70 คะแนน ประกอบด้วย
- คณิตศาสตร์ (35 คะแนน)
- วิทยาศาสตร์ (35 คะแนน)
ชุดที่ 2 คะแนนรวม 80 คะแนน ประกอบด้วย
- ภาษาอังกฤษ (30 คะแนน)
- ภาษาไทย (25 คะแนน)
- สังคมศึกษา (25 คะแนน)

5. เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 นักเรียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและตัวสารอง มีสิทธิ์เข้าเรียน
ต้องผ่านการสอบคัดเลือกทั้ง 5 วิชา ตามการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 มีนาคม 2561
5.2 การประกาศรายชื่อนักเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ลาดับที่ 1 – 36 เป็น
ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง และนักเรียนที่ได้คะแนนลาดับที่ 37 จนถึงลาดับสุดท้ายเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
ตัวสารอง
5.3 ในกรณีที่คะแนนรวมในข้อ 5.2 เท่ากัน การพิจารณาลาดับจะพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง
กว่าในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ หากคะแนนยังเท่ากันจะพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าในวิชา
คณิตศาสตร์
5.4 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริง ลาดับที่ 1 – 36 เป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 19
มีนาคม 2561
5.5 หากนั กเรีย นที่ ผ่านการคั ดเลือกตัวจริง ล าดับ ที่ 1 – 36 ไม่ มารายงานตั วและมอบตัวตาม
กาหนดวันและเวลา จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสารองมารายงานตัวและมอบตัว ตามลาดับคะแนน

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา

ประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2561
--------------------------------------------------------------ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้พิจารณาให้โรงเรียนหนองเรือวิทยารับ
นักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 36
คน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมนักเรียน มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้เรียนรู้
ตามความสนใจ ความถนัด อย่างเต็มศักยภาพพร้อมปลูกฝังให้มีเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ให้มีความเข้มข้นขึ้น
ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองเรือวิทยา จึงดาเนินการรับนักเรียนตามโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีกาหนดการรับสมัคร ดังนี้
1. คุณสมบัติ
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
1.2 ไม่จากัดอายุ
1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00 และ
ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยใช้ใบสมัครของโรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่น
และแต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมในวันสมัคร
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและถ่ายเอกสารของผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
2.3 หลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนที่ถ่ายในคราวเดียวกัน ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน
2.5 สาเนา ปพ.1 แสดงผลการเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ใบแสดงผล
การเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

3. กาหนดวันและเวลา
3.1 รับสมัคร

วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
3.2 สอบคัดเลือก
วันที่ 11 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
3.3 ประกาศผล
วันที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
3.4 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 19 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา

4. ตารางเวลาในการสอบคัดเลือก
วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561
09.00 – 12.00 น.

13.00 – 15.00 น.

วิชาที่สอบ
ชุดที่ 1 คะแนนรวม 70 คะแนน ประกอบด้วย
- คณิตศาสตร์ (35 คะแนน)
- วิทยาศาสตร์ (35 คะแนน)
ชุดที่ 2 คะแนนรวม 80 คะแนน ประกอบด้วย
- ภาษาอังกฤษ (30 คะแนน)
- ภาษาไทย (25 คะแนน)
- สังคมศึกษา (25 คะแนน)

5. เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 นักเรียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและตัวสารอง มีสิทธิ์เข้าเรียน
ต้องผ่านการสอบคัดเลือกทั้ง 5 วิชา ตามการสอบคัดเลือกในวันที่ 11 มีนาคม 2561
5.2 การประกาศรายชื่อนักเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ลาดับที่ 1 – 36 เป็น
ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง และนักเรียนที่ได้คะแนนลาดับที่ 37 จนถึงลาดับสุดท้ายเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
ตัวสารอง
5.3 ในกรณีที่คะแนนรวมในข้อ 5.2 เท่ากัน การพิจารณาลาดับจะพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง
กว่าในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ หากคะแนนยังเท่ากันจะพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าในวิชา
คณิตศาสตร์
5.4 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริง ลาดับที่ 1 – 36 เป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 19
มีนาคม 2561
5.5 หากนั กเรีย นที่ ผ่านการคั ดเลือกตัวจริง ล าดับ ที่ 1 – 36 ไม่ มารายงานตั วและมอบตัวตาม
กาหนดวันและเวลา จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสารองมารายงานตัวและมอบตัว ตามลาดับคะแนน

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา

