
 
ประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา 

เร่ือง การรับนักเรียนห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

--------------------------------------------------------------- 
ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้พิจารณาให้โรงเรียนหนองเรือวิทยา       

รับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๒ ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ  ๓๖ คน รวมท้ังหมดจ านวน ๗๒ คน และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๑ ห้องเรียน                  
จ านวน ๓๖ คน  เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมนักเรียน มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้ได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด อย่างเต็มศักยภาพพร้อมปลูกฝังให้มีเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ให้มีความเข้มข้นขึ้น  

ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จึงด าเนินการรับนักเรียนตามโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๔            
มีก าหนดการรับสมัคร ดังนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑. คุณสมบัติ 

๑.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
   หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 
๑.๒  ไม่จ ากัดอายุ 
๑.๓  มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และ 
 ผลการเรียนเฉล่ียรวมรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
๑.๔  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๑.๕ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๑.๖  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

 
๒. หลักฐานการสมัคร 

๒.๑ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยใช้ใบสมัครของโรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่น 
      และแต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมในวันสมัคร  
๒.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและถ่ายเอกสารของผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.๓  หลักฐานการส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

หรือใบรับรองจากสถานศึกษาเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า 
๒.๔  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนท่ีถ่ายในคราวเดียวกัน ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
๒.๕  ส าเนา ปพ.๑ แสดงผลการเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ และ            

ใบแสดงผลการเรียนเฉล่ียรวมรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 



๓. ก าหนดวันและเวลา 
๓.๑ รับสมัคร  วันท่ี ๒๓ – ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
  ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 
๓.๒ สอบคัดเลือก  วันท่ี ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  
  ณ อาคาร ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 
๓.๓ ประกาศผล/รายงานตัว  วันท่ี ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 
๓.๕ มอบตัว  วันท่ี ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 

 
๔. ตารางเวลาในการสอบคัดเลือก 

วันเสาร์ ท่ี ๙ มีนาคม  ๒๕๖๒ วิชาที่สอบ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ชุดที่ ๑ คะแนนรวม ๗๐ คะแนน ประกอบด้วย 

- คณิตศาสตร ์(๓๕ คะแนน) 
- วิทยาศาสตร์ (๓๕ คะแนน) 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ชุดที่ ๒  คะแนนรวม ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย 

- ภาษาอังกฤษ (๓๐ คะแนน) 
 
๕. เกณฑ์การคัดเลือก   
 ๕.๑ นักเรียนท่ีได้รับการประกาศรายช่ือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและตัวส ารอง  มีสิทธิ์เข้าเรียน
ต้องผ่านการสอบคัดเลือกท้ัง ๓ วิชา  ตามการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๙ มีนาคม  ๒๕๖๒  
 ๕.๒  การประกาศรายช่ือนักเรียนจะประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด  ล าดับท่ี ๑ – ๗๒  
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง  และนักเรียนท่ีได้คะแนนล าดับท่ี ๗๓ จนถึงล าดับสุดท้ายเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นตัวส ารอง 
 ๕.๓  ในกรณีท่ีคะแนนรวมในข้อ ๕.๒ เท่ากัน  การพิจารณาล าดับจะพิจารณาจากผู้ท่ีได้คะแนนรวม
สูงกว่าในวิชาวิทยาศาสตร์  หากคะแนนยังเท่ากันจะพิจารณาจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงกว่าในวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๕.๔  ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกตัวจริง  ล าดับท่ี ๑ – ๗๒  เป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัววันท่ี ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
และมอบตัวในวันท่ี  ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๒  
 ๕.๕  หากนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกตัวจริง  ล าดับท่ี ๑ –๗๒  ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตาม
ก าหนดวันและเวลา  จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกตัวส ารองมารายงานตัวและมอบตัว ตามล าดับคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑. คุณสมบัติ 

๑.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือศึกษาอยู่ใน                  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๑.๒  ไม่จ ากัดอายุ 
๑.๓  มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และผลการเรียน

เฉล่ียรวมรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  
๑.๔  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๑.๕ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๑.๖  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

 

๒. หลักฐานการสมัคร 
๒.๑ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยใช้ใบสมัครของโรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่น 
      และแต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมในวันสมัคร  
๒.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและถ่ายเอกสารของผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.๓  หลักฐานท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือเทียบเท่า 
๒.๔  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนท่ีถ่ายในคราวเดียวกัน ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
๒.๕  ส าเนา ปพ.๑ แสดงผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ๕ ภาคเรียน และใบแสดงผลการเรียน

เฉล่ียรวมรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 

๓. ก าหนดวันและเวลา 
๓.๑ รับสมัคร  วันท่ี ๒๓ – ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
  ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 
๓.๒ สอบคัดเลือก  วันท่ี ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  
  ณ อาคาร ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 
๓.๓ ประกาศผล/รายงานตัว  วันท่ี ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๒    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 
๓.๔ มอบตัว  วันท่ี ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 

 
 

๔. ตารางเวลาในการสอบคัดเลือก 
วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ วิชาที่สอบ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ชุดที่ ๑ คะแนนรวม ๗๐ คะแนน ประกอบด้วย 

- คณิตศาสตร ์(๓๕ คะแนน) 
- วิทยาศาสตร์ (๓๕ คะแนน) 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ชุดที่ ๒  คะแนนรวม ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย 

- ภาษาอังกฤษ (๓๐ คะแนน) 
 



๕. เกณฑ์การคัดเลือก   
 ๕.๑ นักเรียนท่ีได้รับการประกาศรายช่ือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและตัวส ารอง  มีสิทธิ์เข้าเรียน
ต้องผ่านการสอบคัดเลือกท้ัง ๓ วิชา  ตามการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๒  
 ๕.๒  การประกาศรายช่ือนักเรียนจะประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด  ล าดับท่ี ๑ – ๓๖  
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง  และนักเรียนท่ีได้คะแนนล าดับท่ี ๓๗ จนถึงล าดับสุดท้ายเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นตัวส ารอง 
 ๕.๓  ในกรณีท่ีคะแนนรวมในข้อ ๕.๒ เท่ากัน  การพิจารณาล าดับจะพิจารณาจากผู้ท่ีได้คะแนนรวม
สูงกว่าในวิชาวิทยาศาสตร์  หากคะแนนยังเท่ากันจะพิจารณาจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงกว่าในวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๕.๔  ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกตัวจริง  ล าดับท่ี ๑ – ๓๖  เป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัว วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
และมอบตัวในวันท่ี  ๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๒  
 ๕.๕  หากนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกตัวจริง  ล าดับท่ี ๑ – ๓๖  ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตาม
ก าหนดวันและเวลา  จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกตัวส ารองมารายงานตัวและมอบตัว ตามล าดับคะแนน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 

(นายเรืองยศ  แวดล้อม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา 


