ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และกีฬา
-----------------------------ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรี ไทย ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และกีฬา เป็นไปตามประกาศของ
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน เรื ่ อ ง นโยบายและแนวปฏิ บ ั ต ิ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย น สั ง กั ด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดการรับนักเรียนคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร และวิธีการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และกีฬา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. จำนวนนักเรียนที่รับ
รับเฉพาะแผนการเรียนทั่วไป (ไทย – สังคม) จำนวน ๓๐ คน
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.1.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25๖๒ หรือเทียบเท่า
๒.๑.๒ ต้องได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (5 ภาคเรียน)
ไม่ต่ำกว่า 2.๐0
๒.๑.๓ มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน และสถานภาพโสด
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๒.2.1 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย (๑๑ รายการ ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขิม ขับร้อง
ฆ้องวงเล็ก ฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ และขลุ่ย) ด้านทัศนศิลป์ หรือด้านนาฏศิลป์
๑) นักเรียนที่มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง ในวงเครื่องสาย วงมโหรี
วงปี่พาทย์
๒) นักเรียนที่สมัครด้านทัศนศิลป์ ต้องมีความสามารถด้านวาดภาพ
๓) นักเรียนที่สมัครด้านนาฏศิลป์ ต้องมีความสามารถด้านการรำ นาฏศิลป์
๔) หากมีเกียรติบัตรหรือหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมหรือแฟ้มสะสมงานให้นำหลักฐานดังกล่าว
มาแสดงในวันสมัคร
๒.2.๒ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา
๑) มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ๓ ประเภท ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล
๒) เป็นตัวแทนของจังหวัด เข้าแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
กีฬาแห่งชาติ (ระดับประเทศ) และมีผลการแข่งขันชนะเลิศ รองชนะเลิศ ตามลำดับ พร้อมแนบเกียรติบัตรรับรอง

-๒๓) นักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเซียนเกมส์ โอลิมปิค และ
มีเกียรติบัตรรับรองความสามารถจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ให้นำมาในวันสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
๓. หลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
๓.๑ เอกสารหลักฐานรับรองการเป็นนักเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งตัวจริง และฉบับสำเนา 1 ฉบับ
โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:บ) ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือ เอกสารรับรองการ
เป็นนักเรียน (ปพ.๗)
กรณี ท ี ่ 2 นั ก เรี ย นที ่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 3 ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
ระเบีย นแสดงผลการเรีย นฉบั บจบการศึก ษา (ปพ.1:บ) หรือ ประกาศนียบัตรรับรองสำเร็ จ
การศึกษา (ปพ.2:บ) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓.๒ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน ๒ รูป (เครื่องแบบนักเรียน) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตาดำ และเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกัน
๓.๓ เอกสารแสดงผลคะแนน O-NET ของนั กเรี ยนที ่ โรงเรี ยนออกให้ หรื อเอกสารแสดงผลคะแนน O-NET
โดยพิมพ์จากเว็บไซต์ของ สทศ. โดยนักเรียนลงชื่อรับรอง กรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET มาสมัครให้นักเรียน
นำมาส่งภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องวิชาการ ตึก ๕ ถ้าไม่นำเอกสาร
แสดงผลคะแนน O-NET มาส่งมอบให้ในวันเวลาดังกล่าว โรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์การใช้คะแนน O-NET
3.4 ทะเบียนบ้านตัวจริง หรือ ฉบับสำเนาที่มีข้อมูลของนักเรียน บิดาและมารดา
๓.๕ นักเรียนต้องชำระค่าเล่าเรียน ประมาณภาคเรียนละ ๕,000 บาท (รายละเอียดค่าใช้จ่ายแจ้งในวันมอบตัว)
หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองและต้องแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
- ผู้สมัครกรอกข้อความ แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กำหนด
- หลักฐานตามข้อ ๓.๑ ทางโรงเรียนจะคืนฉบับจริงให้หลังจากยื่นใบสมัครและตรวจหลักฐานเรียบร้อย
แล้ว
๔. ขั้นตอนการสมัคร
๔.1 ศึกษาระเบียบการรับสมัครโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.pibul.ac.th
๔.๒ ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการสมัครสอบล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้ว น
ระหว่างวันที่ 1๑ – 19 มีนาคม 256๓ กรณีที่นักเรียนไม่สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ นักเรียนสามารถลงทะเบียน
บันทึกข้อมูลได้ในวันที่สมัครสอบ โดยเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร ในข้อ 3.4 มาประกอบการลงทะเบียน สำหรับ
นักเรียนที่บันทึกข้อมูลผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ในวันสมัครสอบ
4.3 นักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 2๑ - 2๒ มีนาคม 256๓ เวลา 08.30น. – 16.30น.
ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๓ มายื่น ณ จุดรับสมัคร
4.4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร ข้อมูลในระบบการสมัคร และพิมพ์ใบสมัคร
4.5 นักเรียนติดรูปถ่ายในใบสมัคร และลงลายมือชื่อทั้ง 2 ส่วน
4.6 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ออกบัตรประจำตัวสอบเพื่อเป็นหลักฐานในการสอบ

-๓หมายเหตุ ทางโรงเรียนเก็บหลักฐานไว้เฉพาะฉบับถ่ายเอกสาร โดยจะคืนฉบับจริงให้หลังจากยื่นใบสมัครและตรวจ
หลักฐานเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลลงทะเบียนสมัครสอบให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานและความเป็นจริง
ทุกประการ หากโรงเรียนตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบเป็นเท็จ ผู้สมัครต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ และการเป็นนักเรียนของโรงเรียน ในการสมัครสอบไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น
** นักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบ และการติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครั้ง **
๕. กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว
๕.๑ วันรับสมัคร : วันที่ 2๑ – 2๒ มีนาคม 25๖๓ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ที่ ลานอเนกประสงค์ (โดม)
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
๕.๒ วันคัดเลือกภาคปฏิบัติ วันที่ 2๔ มีนาคม 25๖๓ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ตารางการสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิ เศษ

วัน เดือน ปี
2๔ มีนาคม
25๖๓

เวลา
08.00 - 08.30 น.
0๘.๓0 - 09.๐0 น.
0๙.00 – 1๕.00 น.

08.00 - 08.30 น.
0๘.๓0 - 09.๐0 น.
0๙.00 – 1๒.00 น.

08.00 - 08.30 น.
0๘.๓0 – ๑๕.๐0 น.

วิชา
ความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีไทย
๑. ผู้สมัครรายงานตัว ณ ตึก 1
๒. ทดสอบภาคทฤษฎี (๒๐ คะแนน)
๓. ทดสอบภาคปฏิบตั ิ (๗๐ คะแนน)
- เพลงบังคับ
1 เพลง
- เพลงเลือกตามความถนัด 1 เพลง
๔. สอบสัมภาษณ์ (๑๐ คะแนน)

หมายเหตุ
“สิ่งที่ต้องเตรียม”
- นักเรียนต้องเตรียมเครื่องมือที่ถนัด
มาเอง
(ผู้ไม่มีเครื่องมือส่วนตัว ให้ตดิ ต่อเพือ่ ขอ
ใช้เครือ่ งมือของทางโรงเรียนในวันสอบ)

ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
๑. ผูส้ มัครรายงานตัว ณ ตึก 1
๒. ทดสอบภาคทฤษฎี (๒๐ คะแนน)
๓. ทดสอบภาคปฏิบตั ิ (๘๐ คะแนน)

“อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม”
- ดินสอเงา ๔B . ๖B หรือ EE
- ยางลบดินสอ
- กระดานรองเขียน (ถ้ามี)

ความสามารถพิเศษ ด้านนาฏศิลป์
๑. ผูส้ มัครรายงานตัว ณ ตึก 1
2. ทดสอบภาคทฤษฎี (20 คะแนน)
3. ทดสอบภาคปฏิบตั ิ (7๐ คะแนน)
- เพลงบังคับ (ระบำมาตรฐาน ) 1 เพลง
- เพลงเลือกตามความถนัด
1 เพลง
4. สอบสัมภาษณ์ผปู้ กครองและนักเรียน (10 คะแนน)
- สิ่งที่ผู้สมัครสอบต้องเตรียมมาในวันสอบ ได้แก่ ผ้าแดง และ
CD เพลง

“สิ่งที่ต้องเตรียม”
- ผ้าแดง
- CD เพลง
- แฟ้มสะสมผลงาน , เกียรติบัตรผล
การแข่งขัน (ถ้ามี)

-๔วัน เดือน ปี
2๔ มีนาคม
25๖3

เวลา
08.00 - 08.30 น.
08.00 – 09.00 น.
09.00 - 16.๐0 น.

วิชา
ความสามารถพิเศษด้านกีฬา
1. ผูส้ มัครรายงานตัว ณ อาคารพลานามัย
2. สอบภาคทฤษฎี (20 คะแนน)
3. สอบภาคปฏิบตั ิ (80 คะแนน)
ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
-ทดสอบ / สัมภาษณ์ / แฟ้มสะสมผลงาน / ผลการ
แข่งขัน / เกียรติบตั ร
วอลเล่ย์บอล
- เล่นลูกมือล่าง (อันเดอร์)
20 คะแนน
- เล่นลูกมือบน (เซต)
10 คะแนน
- เสิร์ฟ (มือบน)
20 คะแนน
- การรุก (ตบ)
20 คะแนน
- เล่นทีม
10 คะแนน
ฟุตบอล
- วิ่ง 7 รอบ สนามฟุตบอล 10 คะแนน
- วิ่งระยะสั้น 50 เมตร
10 คะแนน
- การรับ-ส่งบอล
10 คะแนน
- การเลี้ยงบอล
10 คะแนน
- การยิงประตู
10 คะแนน
- การเล่นทีม
30 คะแนน
บาสเกตบอล
- การเลี้ยงลูก
20 คะแนน
- การรับ-ส่งลูก
10 คะแนน
- การยิงประตู
20 คะแนน
- การเล่นทีม
30 คะแนน

หมายเหตุ
“สิ่งที่ต้องเตรียม”
- ชุดกีฬา
- อุปกรณ์การสอบภาคทฤษฎี
(ดินสอ , ปากกา , ยางลบ)

๕.๓ ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว วันที่ 2๖ มีนาคม 25๖๓ เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประดู่แดง ตึก 5 ผู้สอบได้ตัวจริงต้องนำบัตรประจำตัวสอบมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง เพื่อทำสัญญาและหรือ
ข้อตกลง (MOU) การเป็นนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ
ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวและทำสัญญาตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ส่วนผู้ที่สอบได้
ตัวสำรอง ให้นักเรียนมารายงานตัว
๕.๔ สอบคัดเลือกเพื่อจัดห้องเรียน : วันที่ ๒๙ มีนาคม 25๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – 14.40 น.
ตามตารางสอบ
๕.๕ วิชาที่สอบ : สอบ ๕ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา

-๕ตารางการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
เวลา
วิชา
๒๙ มีนาคม 25๖๓
0๙.๐0 – 0๙.๔0 น. - ภาษาไทย (ครอบคลุมเนื้อหา ม.1-ม.3)
๑๐.๐0 – 1๑.๐0 น. - คณิตศาสตร์ (ครอบคลุมเนื้อหา ม.1-ม.3)
1๑.๒0 – 1๒.๑0 น. - วิทยาศาสตร์ (ครอบคลุมเนื้อหา ม.1-ม.3)
1๒.๑0 - 13.๐0 น.
พักกลางวัน
13.๐0 – 1๓.๔0 น. - ภาษาอังกฤษ (ครอบคลุมเนื้อหา ม.1-ม.3)
14.๐0 – 1๔.๔0 น. - สังคมศึกษา (ครอบคลุมเนื้อหา ม.1-ม.3)
ในการสอบให้นักเรียนเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ ดังนี้
1). บัตรประจำตัวสอบ 2). ดินสอ 2บี เท่านั้น
3). ยางลบดินสอ 4). ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน
หมายเหตุ - ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด ในกระดาษคำตอบของโรงเรียนเป็นอันขาด
- ห้ามนักเรียนนำเครื่องคิดเลข หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการคิดเลข หรือการช่วยจำ เครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ นักเรียนสามารถนำนาฬิกาเข้าห้องสอบได้ แต่ต้องเป็นนาฬิกาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น
๕.๔ ประกาศผล วันที่ ๔ เมษายน 25๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ (โดม)
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.pibul.ac.th
๕.๕ รายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน 25๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ ณ ลานเอนกประสงค์(โดม)
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ดังนี้
- นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามกำหนดเวลาด้วยตนเอง โดยแต่งเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียนเดิม และรับรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบตัว
๕.๖ วันมอบตัว : วันที่ ๗ เมษายน 25๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยผู้ปกครองและนักเรียน
ทุกคนต้องเข้าประชุม ณ ลานเอนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เวลา 09.00 น. (ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน
เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
๖. หลักฐานการมอบตัว ประกอบด้วย
๖.1 ใบมอบตัวตามแบบของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย (โรงเรียนเป็นผู้จัดให้)
๖.2 ใบ ปพ.1:บ หรือ ปพ.๒:บ ตัวจริง ที่แสดงว่าจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทั้งถ่ายเอกสาร
และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ไม่รับพิจารณาใบรับรอง)
๖.3 สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง ที่มีชื่อผู้เข้าเรียน และชื่อบิดามารดา หรือชื่อผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย
พร้อมทั้งถ่ายเอกสารและรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
๖.4 ใบรับรองความประพฤติ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามรับรอง
๖.5 ใบรับรองการปลอดสารเสพติด โดยสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือโรงเรียนเป็นผู้รับรอง
(นับตั้งแต่ออกใบรับรองไม่เกิน 60 วัน)
๖.๖ นักเรียนต้องชำระค่าเล่าเรียน ประมาณภาคเรียนละ ๕,000 บาท (รายละเอียดค่าใช้จ่ายแจ้งใน
วันมอบตัว)
หมายเหตุ - ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน และผู้ปกครอง ในข้อ ๖.๑ – ๖.3 ต้องตรงกัน โปรดตรวจสอบและ
เตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย ก่อนถึงวันมอบตัว

-๖- หลักฐานตามข้อ ๖.๒ – ๖.3 ทางโรงเรียนจะคืนฉบับจริงให้หลังจากตรวจสอบหลักฐาน
เรียบร้อยแล้ว
- ผู้ปกครองต้องมาลงนามมอบตัวในวันที่กำหนดด้วยตนเอง
- ผู้ปกครองที่จะทำการมอบตัวนักเรียน จะต้องเป็นบิดา-มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ หรือ
ผู้อุปการะที่มีอาชีพ เป็นหลักแหล่ง โรงเรียนจะไม่รับพิจารณาให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับนักเรียน หรือ
ผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เป็นผู้ปกครองนักเรียนโดยเด็ดขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

