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ประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา 
เร่ือง   การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔     

ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
 

๑. หลักการ 
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่ มเติมทุกฉบับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๙   เรื่อง          
ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๖/๒๕๖๐ 
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการ แบ่งส่วน
ราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน   สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖2 ไว้ดังนี้ 

 

๒. นโยบาย  
 ๒.๑ ส่งเสริมให้ ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม  
และเสมอภาค 
 ๒.๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
 ๒.๓ ประกันโอกาสเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
ครบทุกคน 
 ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๕ ส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิ เศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาท่ี เหมาะ สมและได้รับ              
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

๒.๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ 
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 ๒.๗ ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสนับสนุนการด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน ดังนี้  
   ๒.๗.๑ สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานท่ีมีบทบาทใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดและสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
อื่น  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ท้ังนี้ ในการก าหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐ ให้ค านึงถึง
ผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย 
   ๒.๗.๒ ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาด าเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย รวมท้ังก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 
   ๒.๗.๓ สนับสนุนให้ ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน                
และผู้ปกครองท่ีนักเรียนจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแจ้งเด็ก 
เยาวชน และผู้ปกครองท่ีนักเรียนจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานท่ีเรียน 
   ๒.๗.๔ ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามั ธยมศึกษาติดตามและดูแลให้ จ านวนนั กเรียนต่อห้องมี ความเหมาะสมไม่ เป็นอุปสรรค 
ต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
   ๒.๗.๕ ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวน
เด็ก ผู้ปกครอง ส่ือมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เย่ียมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน    เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่น
ของแต่ละโรงเรียน 
  ๒.๗.๖ สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไข
ผูกพันกับการเข้าเรียน 
  ๒.๗.๗ ในกรณี ท่ีมีปัญหาต่อการปฏิบั ติตามน โยบายและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับ             
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖2 ให้โรงเรียน          
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานพิจารณา 
 
๓. วิธีการ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
                 รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 จ านวน 360 คน (9 ห้อง) โดย
ก าหนดวิธีการรับนักเรียน ดังนี้ 
          ๑.  การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการร้อยละ  ๖๐  (จ านวน  216 คน)  
       นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนหนองเรือวิทยา คือนักเรียนท่ีมีช่ืออยู่ในส าเนา
ทะเบียนบ้านในเขตต าบลหนองเรือ ต าบลบ้านเม็ง  ต าบลโนนทอง ต าบลโนนทัน ต าบลกุดกว้าง ยกเว้นหมู่ท่ี 
๙,๑๙,๒๐ และต าบลโนนสะอาด ยกเว้นหมู่ท่ี ๔,๑๐ อ าเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  อย่างน้อย ๒ ปี    
(นับถึงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖2) โดยต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือ  ปู่-ย่า หรือ ตา-ยาย เท่านั้น 

                  ๑) ใช้วิธีการสอบคัดเลือก โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไม่เกินช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ใน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐  
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                             ๒) คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ ๓๐  
              ๒.  การรับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ ๔๐ (จ านวน 144 คน)   
            ๑) ใช้การสอบคัดเลือก โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไม่เกินช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ใน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ และ  
           ๒) คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ 
    2.1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จ านวน ๒๕ คน  แบ่งเป็น  ๓  ด้าน ได้แก่ 
   2.1.๑ ด้านกีฬา  จ านวน  ๑๐ คน   
   คุณสมบัติ 

๑. เป็นนักเรียนศึกษาอยู่ในระดับช้ัน ป. ๖ 
๒. มีความประพฤติดี 
๓. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด 
๔. มีผลการเรียนดี 
๕. มีเกียรติบัตรรับรองผ่านการแข่งขันกีฬา/กรีฑา ในระดับต่างๆ เช่น  
- การแข่งขันระดับศูนย์เครือข่าย 
- การแข่งขันระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
- การแข่งขันระดับภาค หรือระดับประเทศ  

   2.1.2 ด้านทัศนศิลป์-ดนตรี- นาฏศิลป์   จ านวน 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 ระดับเขตพื้นท่ี         ๑๐  คะแนน 
  ๑.๓ ผลงาน ระดับภาค         ๑๕  คะแนน 
  ๑.๔ ผลงาน ระดับประเทศ     ๒๐  คะแนน 

   ๒. สอบปฏิบัติ   (๓๐  คะแนน) 
   แนวการสอบปฏิบัติ 
   สาระทัศนศิลป์     

 นักเรียนท่ีสอบปฏิบัติในสาระทัศนศิลป์ ให้เตรียมวัสดุ –อุปกรณ์ท่ีตนถนัดมาเอง 
     สาระดนตรี     

 นักเรียนท่ีสอบปฏิบัติในสาระดนตรี ให้เตรียมเครื่องดนตรีท่ีตนเองถนัดมา อย่าง
น้อย ๑ รายการ 

   สาระนาฏศิลป์ 
 ให้นักเรียนเตรียมแผ่นเพลงท่ีจะสอบปฏิบัติมาด้วย 

   2.1.๓  ด้านประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง จ านาน  ๕   คน 
   คุณสมบัติ 
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๑.  มีความสามารถพิเศษ เฉพาะด้านประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
๒.  มีเกียรติบัตร/เอกสารรับรอง 
๓.  มีความประพฤติดี 
๔.  มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 

เกณฑ์การพิจาณา 
    ๑. การสอบปฏิบัติสามารถประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ๓๐คะแนน 
    ๒. คุณลักษณะท่ัวไป เกียรติบัตร ความประพฤติ ผลการเรียน  ๒๐  คะแนน 
   
 2.1.4.  นักเรียนที่มีเง่ือนไขพเิศษ  จ านวน  10  คน นักเรียนที่อยูใ่นกลุ่มเง่ือนไขพเิศษ คือ ผู้ที่มี
 คุณสมบัติหนึ่งข้อจากเกณฑ์การพิจารณา ต่อไปนี้ 
                              ๑. นักเรียนท่ีได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย   
                              ๒. นักเรียนท่ีมีข้อตกลงในการจัดต้ังโรงเรียน   
                              ๓. นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส   
                              ๔. นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการ
 สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ   
                              ๕. นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียน คู่พัฒนา หรือ
 โรงเรียนเครือข่าย  
                              ๖. นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนหนองเรือวิทยา                  
                              ๗. นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง  

คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๑.๑ นักเรียนที่อยูใ่นเขตพื้นที่บริการโรงเรียน 
               คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                             ๑)  ส าเร็จช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖1 หรือเทียบเท่า 
                   ๒)  ไม่จ ากัดอายุ          
              หลักฐานการสมัคร 
                   ๑)  ใบสมัครของโรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง แต่ง
เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมในวันสมัคร 
          ๒)  รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนท่ีถ่ายในคราวเดียวกันขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป ซึ่ง
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
          ๓)  หลักฐานการส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  ๖ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากสถานศึกษาเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
          ๔)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และถ่ายส าเนาเอกสาร (ผู้สมัคร) ๑ ฉบับ 
                             ๕)  ใบประกาศผลคะแนน O-NET จาก สทศ.นักเรียนต้องน าผลคะแนน  O-NET       
ปีการศึกษา ๒๕๖1 ไปยื่นให้โรงเรียนหนองเรือวิทยา  ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 
๒๕๖1 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาท่ีนักเรียนมีอยู่ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖
1 หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์ 
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                  ๖)  หลักฐานอื่น ๆ  ท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษของนักเรียน (กรณีนักเรียนสมัคร      
ความสามารถพิเศษซึ่งได้แก่ ด้านกีฬา ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตองและอื่นๆ) 
 

๑.๒  นักเรียนทั่วไป 
            คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                             ๑ ) นั ก เรี ยน ท่ั วป ระ เท ศ ท่ี ส า เร็ จ ช้ั น ป ระ ถม ศึ ก ษ าปี ท่ี  ๖  ต าม ห ลัก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖1 หรือ
เทียบเท่า 
                   ๒)  ไม่จ ากัดอายุ 
                     

            หลักฐานการสมัคร 
                   ๑)  ใบสมัครของโรงเรียนหนองเรือวิทยาโดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง      
แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมในวันสมัคร 
          ๒)  รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนท่ีถ่ายในคราวเดียวกันขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป ซึ่ง
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
          ๓)  หลักฐานการส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  ๖ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือใบรับรองจากสถานศึกษาเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖1 
          ๔)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และถ่ายส าเนาเอกสาร (ผู้สมัคร) ๑ ฉบับ 
          ๕)  ใบประกาศผลคะแนน O-NET จาก สทศ.นักเรียนต้องน าผลคะแนน O-NET ปี 
การศึกษา ๒๕๖1 ไปยื่นให้โรงเรียนหนองเรือวิทยา  ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 
๒๕๖1 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาท่ีนักเรียนมีอยู่ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖
1 หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์ 
                 ๖)  หลักฐานอื่น ๆ  ท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษของนักเรียน (กรณีนักเรียนสมัคร      
ความสามารถพิเศษซึ่งได้แก่ ด้านกีฬา ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตองและอื่นๆ) 
 
 
วันและเวลาการรับนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
             ๑. ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 
              รับสมัคร                      วันท่ี  ๒3-๒7  มีนาคม  ๒๕๖2 
         เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น 
                                                      ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 
    สอบคัดเลือก      วันท่ี  ๓0  มีนาคม ๒๕๖2 

    เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา  
    โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 

    ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี  3  เมษายน ๒๕๖2  
         เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรอืวิทยา 
         (ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
              มอบตัว       วันท่ี  8  เมษายน  ๒๕๖2   
         เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรอืวิทยา 
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         (ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
   ๒.  ประเภทความสามารถพิเศษ 
   รับสมัคร               วันท่ี  ๒3-๒4  มีนาคม  ๒๕๖2 
                  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  
                                                       ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา  
   คัดเลือก     วันท่ี  ๒5  มีนาคม  ๒๕๖2 

   เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรอืวิทยา  
 

   ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี  27 มีนาคม ๒๕๖2   
         เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรอืวิทยา 
         (ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
   มอบตัว      วันท่ี  8  เมษายน  ๒๕๖2 
         เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรอืวิทยา 
         (ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

 ๓.  ประเภทเง่ือนไขพิเศษ 
  รับสมัคร               วันท่ี  ๒3-๒7  มีนาคม  ๒๕๖2 
         เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  
                                                        ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 
  สอบคัดเลือก      วันท่ี  ๓0  มีนาคม ๒๕๖2 

    เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา  
    โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 

  ประกาศผลและรายงานตัว    วันท่ี  3  เมษายน ๒๕๖2   
         เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรอืวิทยา 
        (ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
  มอบตัว       วันท่ี  8  เมษายน  ๒๕๖2  
         เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรอืวิทยา 
             (ไม่มามอบตัวตัวถือว่าสละสิทธิ์)  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
                 รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2 จ านวน ๓๖๐ คน (๙ ห้องเรียน)  
โดยก าหนดวิธีการรับนักเรียน  ดังนี้ 
                ๑.  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมร้อยละ ๘๐ (จ านวน  ๒๘๘  คน) 
  รับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ของโรงเรียนหนองเรือวิทยาท่ีมีคะแนนผลการเรียน
เฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑) 
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ หรือสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนในระดับ      
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

                ๒.  นักเรียนทั่วไปร้อยละ ๒๐ (จ านวน ๗๒ คน)  โดยพิจารณาจาก 
                         ๑)  การสอบคัดเลือก โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนใช้
เนื้อหาหลักสูตรแกนกลางช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก คะแนนสอบท่ีใช้



-๗- 

 

ข้อสอบของโรงเรียนใน ๕ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ ของคะแนนรวม  
  ๒)  คะแนน O-NET จากการทดสอบ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๓๐       
ของคะแนนรวม 
           2.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  จ านวน ๑๐ คน แบ่งเป็น  ๔  ด้าน ได้แก่  
   2.1.1 กีฬาวอลเลยบ์อลหญิง   จ านวน ๕  คน 
   คุณสมบัติ 

๑.  มีความสามารถพิเศษ เฉพาะด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
๒.  มีเกียรติบัตร/เอกสารรับรอง 
๓.  มีความประพฤติดี/ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด 
๔.  มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 

เกณฑ์ในการพิจารณา 
๑. คุณลักษณะทางกาย ได้แก่ ความสูง น้ าหนัก ความเร็ว ความกว้าง ยาวและขนาด

ของแขน ขา ความแข็งแรง ความทนทาน ความคล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัว (๔๕ คะแนน) 
๒. คุณลักษณะทางจิตวิทยา ได้แก่ ความสามารถในการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ 

บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความมีน้ าใจนักกีฬา ความมีมนุษยสัมพันธ์ การสนับสนุนของผู้ปกครอง (๒๕ คะแนน) 
๓. คุณลักษณะทางการใช้ทักษะพื้นฐานวอลเลย์บอล ได้แก่ การเสิร์ฟ การรับเสิร์ ฟ   

การเซทบอล การตบบอล การสกัดกั้น การรับตบ การรองบอล การควบคุมบอล (๓๐ คะแนน) 
   2.1.2  ด้านอื่น  ๆ  จ านวน  ๕  คน      
   คุณสมบัติ 

๑.  มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ/ระดับประเทศ 
๒.  มีเกียรติบัตร/เอกสารรับรอง 
๓.  มีความประพฤติดี/ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด 
๔. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 

  2.1.3.  นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ  จ านวน  ๕  คน นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเงื่อนไขพิเศษ  คือ  
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติหนึ่งข้อจากเกณฑ์การพิจารณาต่อไปนี้ 
                             ๑. นักเรียนท่ีได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย   
                             ๒. นักเรียนท่ีมีข้อตกลงในการจัดต้ังโรงเรียน   
                             ๓. นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส   
                             ๔. นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการ
 สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ   
                             ๕. นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียน คู่พัฒนา หรือ
 โรงเรียนเครือข่าย  
                             ๖. นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนหนองเรือวิทยา                  
                             ๗. นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 



-๘- 

 

 คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
            คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                             ๑)  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖1  
                   ๒)  ไม่จ ากัดอายุ 
           ๓)  มีความประพฤติเรียบร้อย 
          

              หลักฐานการสมัคร 
                   ๑)  ใบสมัครของโรงเรียนหนองเรือวิทยาโดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง      
แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมในวันสมัคร 
          ๒)  รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนท่ีถ่ายในคราวเดียวกันขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป ซึ่ง
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
          ๓)  หลักฐานการส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากสถานศึกษาเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖1 
          ๔)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และถ่ายส าเนาเอกสาร (ผู้สมัคร) ๑ ฉบับ 
          ๕) ใบประกาศผลคะแนน O-NET จาก สทศ.นักเรียนต้องน าผลคะแนน  O-NET       
ปีการศึกษา ๒๕๖1 ไปยื่นให้โรงเรียนหนองเรือวิทยา  ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 
๒๕๖1 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาท่ีนักเรียนมีอยู่ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖
1 หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์ 
           ๖)  หลักฐานอื่น ๆ  ท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษของนักเรียน (กรณีนักเรียนสมัคร      
ความสามารถพิเศษ) 
 
วันและเวลาการรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ๑.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เดิม  

รับสมัคร วันท่ี  ๒3-๒7   มีนาคม  ๒๕๖2 
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
     ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา 

สอบจัดห้องเรียน วันท่ี  3๑  มีนาคม  ๒๕๖2   
เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน  
มีกรอบเนื้อหาอยู่ในระดับม.ต้น  วิชาท่ีสอบมี ๕ รายวิชา ได้แก่  
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ 

รายงานตัว วันท่ี  6  เมษายน  ๒๕๖2 
เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

     ณ  โรงเรียนหนองเรือวิทยา (ไม่มารายงานตัวถือวา่สละสิทธิ์) 
มอบตัว  วันท่ี  9 เมษายน  ๒๕๖2 

เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  



-๙- 

 

                                                    ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา (ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

 ๒.  นักเรียนทั่วไป  
       ๑)  นักเรียนสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET 

รับสมัคร วันท่ี  ๒3-๒7 มีนาคม  ๒๕๖2 
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
     ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา 

สอบคัดเลือก วันท่ี  3๑  มีนาคม ๒๕๖2   
เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน  
มีกรอบเนื้อหาอยู่ในระดับม.ต้น  วิชาท่ีสอบมี ๕ รายวิชา ได้แก่  
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ 

ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี  6  เมษายน  ๒๕๖2 
          เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ  โรงเรียนหนองเรือวิทยา (ไม่มารายงานตัวถือวา่สละสิทธิ์)  
มอบตัว           วันท่ี  9 เมษายน  ๒๕๖2   

                                                    เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                                                    ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา (ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

           ๒) นักเรียนความสามารถพิเศษ 
รับสมัคร  วันท่ี  ๒3-๒4  มีนาคม  ๒๕๖2 

      เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
      ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา 

คัดเลือก    วันท่ี  ๒5  มีนาคม  ๒๕๖2  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 ณ  โรงเรียนหนองเรือวิทยา  โดยใช้วิธีการสอบปฏิบัติ 

ประกาศผลและรายงานตัว   วันท่ี  ๒7 มีนาคม  ๒๕๖2  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
      ณ  โรงเรียนหนองเรือวิทยา (ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)  
        มอบตัว   วันท่ี  9  เมษายน  ๒๕๖2  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
                                                     ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา (ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

           ๓) ประเภทเง่ือนไขพิเศษ 
รับสมัคร  วันท่ี  ๒3-๒7  มีนาคม  ๒๕๖2 

       เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  
                                                      ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 

คัดเลือก    วันท่ี  31  มีนาคม  ๒๕๖2  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 ณ  โรงเรียนหนองเรือวิทยา  โดยใช้วิธีการสอบปฏิบัติ 

 
ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  6  เมษายน ๒๕๖2   

                เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรือวทิยา 
        (ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) 



-๑๐- 

 

มอบตัว    วันท่ี  9  เมษายน  ๒๕๖2   
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองเรอืวิทยา 
        (ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 
 

  กรณีท่ีมีปัญหาเรื่อง  การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ของ
โรงเรียนหนองเรือวิทยา  ให้เสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  พิจารณาและมีอ านาจในการ
ตัดสินปัญหาดังกล่าว  ยกเว้นกรณีท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  และอ านาจ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    

ประกาศ  ณ  วันท่ี     กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖2 
     

 
 

 

                (นายเรืองยศ  แวดล้อม) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา 


