
  
 

ประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
*****************************************  

          เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
ทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ปีการศึกษา 2563 และตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ดังนี้  
 ๑. ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
               รับจากนกัเรียนทั่วไป จ านวน ๓๖ คน โดยการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียนโนนคูณ   
วิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จ านวน ๕ รายวิชา ประกอบด้วย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  เป็นเกณฑ์การตัดสิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมทุกรายวิชาไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๕ และคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
  ๑.๑. คุณสมบัติผู้สมัคร 
   ๑.๑.๑ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือก าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2  
   ๑.๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ  
   ๑.๑.๓ เป็นโสด 
         ๑.๑.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และประถมศึกษาปีที่ ๕   
ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
                   ๑.๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน มีระเบียบวินัย    
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
                   ๑.๑.๖ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงดี 
                   ๑.๑.๗ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ 
 

 



  ๑.๒. หลักฐานการสมัคร  
   ๑.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว  
                  ๑.๒.๒ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน(ปพ.๗)/ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)  
                  ๑.๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
                  ๑.๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
  ๑.๓. ก าหนดการรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว  
   ๑.๓.๑ การรับสมัคร  ขอรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๒2 - 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3       
ณ ห้องวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก และทางเว็บไซต์โรงเรียน 
www.nkwr.ac.th  
                ๑.๓.๒ วันรับสมัคร วันที่ ๒2-๒6 กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.3๐ น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก แต่งกายด้วย    
ชุดนักเรียน  
                ๑.๓.๓ วันสอบคัดเลือก วันที่ 7 มีนาคม ๒๕๖3 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 - 12.00 น. 
วิชาสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ  
               ๑.๓.๔ วันประกาศผล  วันที่ ๑1 มีนาคม ๒๕63 ณ ห้องวิชาการ  อาคาร 2 
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก และทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.nkwr.ac.th  
                ๑.๓.๕ วันรายงานตัว/มอบตัว วันที่ ๑3 มีนาคม ๒๕๖3 เวลา09.00 - ๑๖.๓๐ น.  
นักเรียนที่สอบได้ ต้องมารายงานตัวและมอบตัวตามก าหนด ณ ห้องพระธาตุแก้งกอย อาคาร 1 โรงเรียน    
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาที่
ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนโนนคูณ
วิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  
  ๑.๔ เกณฑ์การตัดสินผ่านการคัดเลือก 
   ๑.๔.๑ นักเรียนต้องได้คะแนนรวมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
   ๑.๔.๒ นักเรียนต้องได้คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
   ๑.๔.๓ นักเรียนต้องได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 
 ๒. ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
     รับจากนักเรียนทั่วไป จ านวน ๓๖ คน โดยการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียนโนนคูณ   
วิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จ านวน ๕ รายวิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  เป็นเกณฑก์ารตัดสิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมทุกรายวิชาไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๕ และคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
 



  ๒.๑. คุณสมบัติผู้สมัคร 
   ๒.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕62 หรือเทียบเท่า 
   ๒.๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ  
   ๒.๑.๓ เป็นโสด  
   ๒.๑.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐   
   ๒.๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน มีระเบียบวินัย และ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   ๒.๑.6 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงดี 
   ๒.๑.7 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ 
  ๒.๒. หลักฐานการสมัคร  
   ๒.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อย 
   ๒.๒.๒ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน(ปพ.๗) หรือระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) 
   ๒.๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ                        
                      ๒.๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน 3 รูป 
  ๒.๓. ก าหนดการรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว 
   ๒.๓.๑ การรับสมัคร  ขอรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๒2 - 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3           
ณ ห้องวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก และทางเว็บไซต์โรงเรียน 
www.nkwr.ac.th 
   ๒.๓.๒ วันรับสมัคร  วันที่ ๒2 - 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  แต่งกายด้วยชุด
นักเรียน  
   ๒.๓.๓ วันสอบคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖3 ตั้งแต่เวลา ๐9.0๐ น.-12.00 น. 
วิชาสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ  
   ๒.๓.๔ วันประกาศผล  วันที่ ๑2 มีนาคม ๒๕๖3 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 2 
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก และทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.nkwr.ac.th  
                2.๓.๕ วันรายงานตัว/มอบตัว วันที่ ๑3 มีนาคม ๒๕๖3 เวลา09.00 - ๑๖.๓๐ น.  
นักเรียนที่สอบได้ ต้องมารายงานตัวและมอบตัวตามก าหนด ณ ห้องพระธาตุแก้งกอย อาคาร 1 โรงเรียน    
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาที่
ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนโนนคูณ
วิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 

http://www.nkwr.ac.th/


   2.๔ เกณฑ์การตัดสินผ่านการคัดเลือก   
   ๒.๔.๑ นักเรียนต้องได้คะแนนรวมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
   ๒.๔.๒ นักเรียนต้องได้คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
   ๒.๔.๓ นักเรียนต้องได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 
 ประกาศ ณ วันที่   15  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
                                                           (นายสุทธิพงษ์   สุทธิวรารัฐกานต์) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 


