
 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประเภทนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ทั่วไป)  
 

* * * * * * * * 
  ด้วยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ก าหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยใช้การสอบคัดเลือก และใช้คะแนน O-NET          

ดังนั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั่วไป)  
ดังนี้ 
 ๑.  จ านวนนักเรียนที่จะรับเข้าเรียน  จ านวน ๗๘ คน จ าแนกตามแผนการเรียน ดังนี้ 
    ๑.๑ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต  จ านวน ๓๘ คน 
   ๑.๒ แผนการเรียนคณิต – ภาษา  จ านวน ๑๖ คน 
   ๑.๓ แผนการเรียนศิลป์ – เทคโนโลยี  จ านวน ๒๔ คน 
 ๒.  คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
   ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า  
   ๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ๖ ภาคเรียน  
        ๒.๒.๑ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต   ผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ 
        ๒.๒.๒ แผนการเรียนคณิต – ภาษา  ผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ 
        ๒.๒.๓ แผนการเรียนศิลป์ – เทคโนโลยี  ผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐  
   ๒.๓ มีคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ และคะแนนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ไม่เป็นศูนย์คะแนน 
   ๒.๔ เป็นโสด  
   ๒.๕ ไม่จ ากัดอายุ  
   ๒.๖ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ  
  ๒.๗ มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  
   ๒.๘ มีผลงานด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียน รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับภาค หรือระดับ 
ประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
  ๓.  หลักฐานการสมัคร  
   ๓.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย  
   ๓.๒ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่า
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่มีผลการเรียน ๖ ภาคเรียน พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ  



๒ 

   ๓.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดาและมารดา พร้อมฉบับเจ้าบ้าน ตัวจริง  
   ๓.๔ รูปขนาด ๑.๕ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป  
  ๓.๕ เอกสารผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) กรณี ข้อ ๓.๒ ยังไม่แสดงผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
 ๔. ก าหนดการรับสมัคร 

     ๔.๑ วันรับสมัคร วันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  
       นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน  
    ๔.๒ วันสอบคัดเลือก  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
       ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม วิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
      วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา 
        หมายเหตุ  ให้นักเรียนมาเข้าแถวเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังค าชี้แจงในการสอบ   
   ๔.๓ วันประกาศผล วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม และทาง 
       เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.pwwk.ac.th/ 
   ๔.๔ รายงานตัว วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
       ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (แต่งกายเครื่องแบบ  
       นักเรียน) หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 
   ๔.๕ วันมอบตัว วันที่ ๑๐  เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

       ผู้ปกครองต้องน านักเรียนมามอบตัว  ณ หอประชุมโรงเรียน 

         ภูเวียงวิทยาคม (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน) หากไม่มามอบตัวในวัน เวลา  
        ที่ก าหนด ถือว่า สละสิทธิ์ 
 
 

  ในกรณีที่มีปัญหา หรือข้อสงสัยในการรับนักเรียน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการรับนักเรียน
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เป็นผู้วินิจฉัย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการรับนักเรียนอย่างที่สุด  

 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
        (นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 


