
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ 

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

------------------------------ 
 ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จังหวัดลพบุรี  จะรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม  และห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่ งเสริมความสามารถ                 
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒     
เพ่ือให้การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศ         
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน         
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนจึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร และวิธีการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ดังนี้ 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จัดท าโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑         
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
ของประเทศ เพ่ือเป็นฐานก าลังพลด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ  
อันเป็นพ้ืนฐานในการวิจัยระดับสูง  โดยให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

๒. จ านวนรับ 
๒.๑  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  ๑  ห้องเรียน  

รวม ๒๙ คน 
๒.๒  ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน

มัธยมศึกษา  จ านวน  ๒  ห้องเรียน  รวม ๘๐  คน 
     หมายเหตุ  :  นักเรียนที่สอบได้ตามประกาศ ได้อยู่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์    
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตามล าดับที่สอบได ้
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๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๓.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า      
หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 25๖๑  หรือเทียบเท่า 
 ๓.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ (๔ ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
 ๓.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ (๔ ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
 ๓.๔  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ๒ (๔ ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
         ๓.๕  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
 ๓.๖  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๓.๗  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 ๓.๘  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
 

๔.  หลักฐานการสมัคร   ประกอบด้วย 
 ๔.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย         
 ๔.๒ ใบรับรองแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (ปพ 1:บ)  ตามท่ีก าหนดใน ข้อ ๓.2  ข้อ ๓.๓ และข้อ ๓.๔   
  โดยโรงเรียนเป็นผู้รับรองผลการเรียน พร้อมติดรูปถ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ และถ่ายเอกสาร 
  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 ๔.๓  รูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว  จ านวน ๒ รูป (เครื่องแบบนักเรียน) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวม 
  หมวก ไม่สวมแว่นตาด า และเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกัน 
    หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองและต้องแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่   
 - ผู้สมัครกรอกข้อความ แนบเอกสารประกอบการสมัคร ด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ 

  ที่ก าหนด  
  - หลักฐานตามข้อ ๔.2  ทางโรงเรียนจะคืนฉบับจริงให้หลังจากยื่นใบสมัครและตรวจหลักฐาน 
   เรียบร้อยแล้ว 

 

๕.  ขั้นตอนการสมัคร 
    ๕.1   ศึกษาระเบียบการรับสมัครโดยละเอียดใน website ของโรงเรียน  (www.pibul.ac.th)        

         ๕.2   ลงทะเบียนใน website ให้ครบถ้วน ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๒๗  กุมภาพันธ์ 25๖๒  หรือ
นักเรียนสามารถมาลงทะเบียนได้ที่จุดรับสมัคร  ถ้าลงทะเบียนผิดให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลโดยใช้รหัสประจ าตัว
ประชาชน และรหัสผ่าน (Password)  เมื่อกรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบแจ้งความ
จ านงเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ลงในกระดาษ เอ 4   
          ๕.๓  นักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ในวันที่  2๓ – 2๗ กุมภาพันธ์  25๖๒  เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ หอประชุมวิชาเยนทร์  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  โดยน าหลักฐานต่อไปนี้
มาในวันสมัคร 
 ๕.3.1  รูปถ่าย  ๑  นิ้ว  จ านวน ๒ รูป 
 ๕.3.2  ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1:บ)  จากโรงเรียนเดิมฉบับตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
 ๕.3.3  ใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม. 4  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ของนักเรียนจาก website ข้อ ๕.2 

http://www.pibul.ac.th/
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หมายเหตุ   
1) กรณีท่ีนักเรียนลงทะเบียนมาแล้ว แต่ยังไม่ได้พิมพ์/พิมพ์ไม่ได้  ให้แจ้งรหัสบัตร        

ประจ าตัวประชาชน และรหัสผ่าน (Password)  แก่เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
2)  กรณีท่ีนักเรียนยังไม่ได้ลงทะเบียน  โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าทีบ่ริการ  

ให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูล โดยนักเรียนต้องน าทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และตัวนักเรียน มาประกอบ 
การลงทะเบียน  เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ใบสมัครให้ 

๕.๔  นักเรียนน าใบสมัครมาติดรูป พร้อมลงลายมือชื่อทั้ง 2 ส่วน 
๕.๕  น าเอกสาร ปพ.1:บ  ตัวจริง พร้อมส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง  และใบสมัครให้เจ้าหน้าที่ 
       ตรวจหลักฐาน 
๕.๖  เจ้าหน้าที่ออกหมายเลขประจ าตัวสอบและห้องสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันสอบ 

             หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ (ไม่รับสมัครนักเรียน
ที่แต่งกายชุดพลศึกษา) ส่วนผู้ที่จบการศึกษาแล้วให้แต่งชุดสุภาพ และต้องมา
สมัครด้วยตนเอง   

  - ผู้สมัครต้องกรอกข้อความ และแนบเอกสารประกอบการสมัคร ด้วยตนเองตาม    
วัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด  

  (หลักฐานตามข้อ 5.๓.2  ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสารที่
รับรองส าเนาถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร) 

 

๖.  ก าหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ  ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
      ๖.๑  วันรับสมัคร : วันที่  2๓ – 2๗ กุมภาพันธ์  25๖๒  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)  ที่ หอประชุมวิชาเยนทร์  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
      ๖.๒  สอบคัดเลือก : วันที่  ๑๐  มีนาคม  25๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

      ๖.๓  วิชาที่สอบ  : สอบ ๓ วชิา คือ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาภาษาอังกฤษ 
      วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์  ใช้ข้อสอบกลางที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจัดท าข้ึน  ส าหรับวิชา
ภาษาอังกฤษใช้ข้อสอบที่จัดท าโดยคณะกรรมการของโรงเรียน 

                            ให้นักเรียนเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ดังนี้  1) บัตรประจ าตัวสอบ 2) ดินสอ 2บี 
เท่านั้น   3) ยางลบดินสอ   4) ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน 
                                  ห้ามนักเรียนน าเครื่องคิดเลข หรืออุปกรณ์อ่ืนที่ใช้ในการค านวณ หรือการช่วยจ า  
เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ นักเรียนสามารถน านาฬิกาเข้าห้องสอบได้ แต่ต้องเป็นนาฬิกาที่ใช้ดูเวลา
เท่านั้น 

      ๖.๔  ประกาศผล : วันที่  ๑๔  มีนาคม  25๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ทีโ่รงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.pibul.ac.th 
          ๖.๕  รายงานตัว : วนัที่  ๑๔  มีนาคม  25๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ ณ  ลานเอนกประสงค์(โดม)   
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ดังนี้ 
    -  นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามก าหนดเวลาด้วยตนเอง     
โดยแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม  และรับรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบตัว 
          ๖.๖  วันมอบตัว : วนัที่   ๑๗  มีนาคม  25๖๒     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ตามก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) โดยผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนต้องเข้าประชุม  ณ หอประชุม
วิชาเยนทร์  เวลา 09.00  น.  (ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 

http://www.pibul.ac.th/
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๗.  หลักฐานการมอบตัว  ประกอบด้วย 

     ๗.1  ใบมอบตัวตามแบบของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  (โรงเรียนเป็นผู้จัดให้) 
          ๗.2  กรณเีป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ใช้ใบ ปพ.๗ (ใบรับรองสภาพการ
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ที่แสดงว่า ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
        กรณีท่ีนักเรียนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  แล้วใช้ ใบ ปพ.๑:บ ตัวจริง  ที่แสดงว่า 
จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พร้อมทั้งถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ  
          ๗.3  ส าเนาทะเบียนบ้านตัวจริง ที่มีชื่อผู้เข้าเรียน และชื่อบิดามารดา หรือชื่อผู้ปกครองที่นักเรียน
อาศัยอยู่ด้วย พร้อมทั้งถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  1  ฉบับ      

     ๗.4  ใบรับรองความประพฤติ  โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามรับรอง 
     ๗.5  ใบรับรองการปลอดสารเสพติด   โดยสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือโรงเรียนเดิมเป็น 

ผู้รับรอง  (นับตั้งแต่ออกใบรับรองไม่เกิน  60  วัน) 
          หมายเหตุ - ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน และผู้ปกครอง ในข้อ ๗.๑ – ๗.3 ต้องตรงกัน โปรด

ตรวจสอบและเตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย  ก่อนถึงวันมอบตัว 
                        - ผู้ปกครองต้องมาลงนามมอบตัวในวันที่ก าหนดด้วยตนเอง 
 - หลักฐานตามข้อ  ๗.๒ – ๗.3 ทางโรงเรียนจะคืนฉบับจริงให้หลังจากตรวจสอบหลักฐาน

เรียบร้อยแล้ว 
                        -  ผู้ปกครองที่จะท าการมอบตัวนักเรียน  จะต้องเป็นบิดา-มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ หรือ  

ผู้อุปการะที่มีอาชีพ เป็นหลักฐาน โรงเรียนจะไม่รับพิจารณาให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่บ้าน
เดียวกันกับนักเรียน หรือ ผู้ที่ก าลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เป็นผู้ปกครองนักเรียนโดยเด็ดขาด 

 

๘.  เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน 
                       1.  ในการสอบครั้งนี้  ทางโรงเรียนจะใช้คะแนนรวมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
การจัดล าดับเท่านั้น  แต่ทั้งนี้นักเรียนต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษได้ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่  3๕  ขึ้นไป จงึจะ
ได้รับพิจารณา (ส าหรับนักเรียนที่คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่  3๕  จะไม่ได้รับ 
การพิจารณาผลการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ) 

         2.  กรณีท่ีคะแนนรวมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เท่ากัน  จะพิจารณาคะแนน
ตามล าดับวิชาต่อไปนี้  คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์   คะแนนวิชาคณิตศาสตร์  คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และ
ล าดับที่ในการสมัคร   
 

     ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
    
 
      (นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 


