ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
---------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖3
ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้การ
รับนักเรียนประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับ การรั บนั กเรี ยน สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดการรับนักเรียน คุณสมบัติ
ของผู้สมัคร และวิธีการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ดังนี้
๑. จำนวนนักเรียนที่รับแบ่งตามแผนการเรียน
แผนการเรียน
1. วิทย์ - คณิต
2. ศิลป์คำนวณ
- อังกฤษ-คณิต
3. ศิลป์ภาษา
- อังกฤษ-ญี่ปุ่น
- อังกฤษ-ฝรั่งเศส
- อังกฤษ-จีน
4. ทั่วไป (ไทย - สังคม)

จำนวนที่รับ
3๘๘
1๑๖

รวม

๓๙
40
๓๘
1๕๙
๗๘๐

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25๖๒ หรือเทียบเท่า
๒.๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
๒.๓ เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และสถานภาพโสด
๓. หลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
๓.๑ เอกสารหลักฐานรับรองการเป็นนักเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งตัวจริง และฉบับสำเนา 1 ฉบับ
โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:บ) ที่มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน
หรือ เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
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กรณีที่ 2 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า
ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษา (ปพ.1:บ) หรือ ประกาศนียบัตรรับรองสำเร็จการศึกษา
(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 ่ โ รงเรี ยนออกให้ หรื อเอกสารแสดงผลคะแนน O-NET
โดยพิมพ์จากเว็บไซต์ของ สทศ. โดยนักเรียนลงชื่อรับรอง กรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET มาสมัคร ให้นักเรียน
นำมาส่งภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องวิชาการ ตึก ๕ ถ้าไม่นำเอกสาร
แสดงผลคะแนน O-NET มาส่งมอบให้ในวันเวลาดังกล่าว โรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์การใช้คะแนน O-NET
3.4 ทะเบียนบ้านตัวจริง หรือ ฉบับสำเนาที่มีข้อมูลของนักเรียน บิดาและมารดา
หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองและต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
- ผู้สมัครกรอกข้อความ แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
- หลักฐานตามข้อ ๓.๑ ทางโรงเรียนจะคืนฉบับจริงให้หลังจากยื่นใบสมัครและตรวจหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
๔. ขั้นตอนการสมัคร
๔.1 ศึกษาระเบียบการรับสมัครโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.pibul.ac.th
๔.๒ ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการสมัครสอบล่วงหน้า ได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน
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
หมายเหตุ ทางโรงเรียนเก็บหลักฐานไว้เฉพาะฉบับถ่ายเอกสาร โดยจะคืนฉบับจริงให้หลังจากยื่นใบสมัครและตรวจ
หลักฐานเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลลงทะเบียนสมัครสอบให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานและความเป็นจริง
ทุกประการ หากโรงเรียนตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบเป็นเท็จ ผู้สมัครต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ และการเป็นนักเรียนของโรงเรียน ในการสมัครสอบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 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 สอบคัดเลือก : วันที่ ๒๙ มีนาคม 25๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – 14.40 น.
๕.๓ วิชาที่สอบ : สอบ ๕ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา

-3-

วัน เดือน ปี
๒๙ มีนาคม 25๖๓

ตารางการสอบคัดเลือก
เวลา
วิชา
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 2B 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. ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
และที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.pibul.ac.th
๕.๕ รายงานตัว : วันที่ ๔ เมษายน 25๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ ณ ลานอเนกประสงค์(โดม)
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ดังนี้
- นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามกำหนดเวลาด้วยตนเอง โดยแต่งเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนเดิม และรับรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบตัว
๕.๖ วันมอบตัว : วันที่ ๗ เมษายน 25๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน
ต้องเข้าประชุม ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เวลา 09.00 น. (ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลา
ที่กำหนด 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 (ไม่รับพิจารณาใบรับรองการเป็นนักเรียน)
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 ยกเว้นแผนการเรียนสายภาษา
ประมาณภาคเรียนละ ๖,๐00 บาท (รายละเอียดค่าใช้จ่ายแจ้งในวันมอบตัว)
หมายเหตุ - ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน และผู้ปกครอง ในข้อ ๖.๑ – ๖.3 ต้องตรงกัน โปรดตรวจสอบและ
เตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย ก่อนถึงวันมอบตัว
- หลักฐานตามข้อ ๖.๒ – ๖.3 ทางโรงเรียนจะคืนฉบับจริงให้หลังจากตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ปกครองต้องมาลงนามมอบตัวในวันที่กำหนดด้วยตนเอง
- ผู้ปกครองที่จะทำการมอบตัวนักเรียน จะต้องเป็นบิดา-มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ หรือ
ผู้อุปการะที่มีอาชีพ เป็นหลักแหล่ง โรงเรียนจะไม่รับพิจารณาให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับนักเรียน หรือ
ผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เป็นผู้ปกครองนักเรียนโดยเด็ดขาด
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๗. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน
การกำหนดค่าน้ำหนักการให้คะแนนการสอบ ในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา ๒๕๖3 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
แผนการเรียน
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
แผนการเรียนอังกฤษ - คณิต
แผนการเรียนภาษา
(ญี่ปุ่น, จีน, ฝรั่งเศส)
แผนการเรียนทั่วไป
(ไทย – สังคม)

วิทยาศาสตร์
๓๐ %
๒๐ %
๑๐ %

คณิตศาสตร์
๓๐ %
๒๕ %
๒๐ %

๑๐ %

๒๐ %

คะแนน/สัดส่วนในการให้คะแนน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
๒๐ %
๑๐ %
๒๕ %
๑๕ %
๔๐ %
๑๕ %
๒๐ %

๒๕ %

สังคมศึกษา
๑๐ %
๑๕ %
๑๕ %

รวม
๑๐๐ %
๑๐๐ %
๑๐๐ %

๒๕ %

๑๐๐ %

หมายเหตุ
๑. กรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาตามแผนการเรียนที่นักเรียนสมัคร ดังนี้
๑.๑ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต จะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา คะแนน O-NET และลำดับที่การสมัคร ตามลำดับ
๑.๒ แผนการเรียนอังกฤษ – คณิต จะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา คะแนน O-NET และลำดับที่การสมัคร ตามลำดับ
๑.๓ แผนการเรียนภาษา (ญี่ปุ่น, จีน, ฝรั่งเศส) จะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา คะแนน O-NET และลำดับที่การสมัคร ตามลำดับ
๑.๔ แผนการเรียนทั่วไป (ไทย – สังคม) จะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน O-NET และลำดับที่การสมัคร ตามลำดับ
๒. เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ใช้คะแนนสอบ 5 วิชา รวมกันตามสัดส่วนการให้คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ ๗0 และคะแนน O-NET คิดเป็นร้อยละ ๓๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

