
 
 

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และกีฬา 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

------------------------------ 
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ ในทุกเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) มีคำแนะนำให้ประชาชนอยู่บ้าน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ 
ผู้สูงอายุ กลุ่มคนมีโรคประจำตัว และเด็กอายุไม่เกิน ๕ ปี อันส่งผลกระทบต่อกระบวนการรับสมคัร การคัดเลือกหรือ
สอบคดัเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว  ที่ได้กำหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกำหนดเดิมระหว่างเดือนมีนาคม ถึง
พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยขณะนี้โรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามกระบวนการข้างต้น และตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา
ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐ และเอกชน ทั้ง
ในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น
 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยพิจารณาแล้ว  เพ่ือให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไป
ตามแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าเรียนประเภท
ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และกีฬา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ดังนี้ 
  

๑. จำนวนนักเรียนที่รับ   

รับเฉพาะแผนการเรียนทั่วไป (ไทย – สังคม)  จำนวน  ๓๐  คน    
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

     ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
             ๒.1.๑  เป็นผู้สำเรจ็การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 25๖๒  หรือเทียบเท่า 
             ๒.๑.๒  ต้องได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  (5 หรือ ๖ ภาคเรียน)   
ไม่ต่ำกว่า 2.๐0 
             ๒.๑.๓  มีสัญชาติไทย  มีเลขประจำตัวประชาชน และสถานภาพโสด 
 
 
 



๒ 

 

 
 

     ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
            ๒.2.1  นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย (๑๑ รายการ ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขิม ขับร้อง 
ฆ้องวงเล็ก ฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ และขลุ่ย)   ด้านทัศนศิลป์  หรือด้านนาฏศิลป์  
               ๑) นักเรียนทีส่มัครด้านดนตรีไทย ต้องความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ในวงเครื่องสาย วงมโหรี  วงปี่พาทย์   
               ๒) นักเรียนที่สมัครด้านทัศนศิลป์  ต้องมีความสามารถด้านวาดภาพ   
               ๓) นักเรียนที่สมัครด้านนาฏศิลป์  ต้องมีความสามารถด้านการรำ  นาฏศิลป์ 
              ๔) หากมีเกียรติบัตรหรือหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมหรือแฟ้มสะสมงานให้นำหลักฐานดังกล่าว 
มาแสดงในวันสอบ 
           ๒.2.๒  นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา   
            ๑)  มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ๓ ประเภท  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  บาสเกตบอล       
                       ๒)  เป็นตัวแทนของจังหวัด  เข้าแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  
กีฬาแห่งชาติ (ระดับประเทศ) และมผีลการแข่งขันชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  ตามลำดับ พร้อมแนบเกียรติบัตรรับรอง  ให้นำมา
ในวันสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์     
                       ๓) นักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์  เอเซียนเกมส์  โอลิมปิค  และ 
มีเกียรติบัตรรับรองความสามารถจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ให้นำมาในวันสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 
 

๓.  วิธีการรับสมัครนักเรียน ปีการศกึษา ๒๕๖๓  
           ๓.๑  วันรบัสมัคร  ผูส้มัครกรอกข้อมูลและสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.pibul.ac.th  
ระหว่างวนัที ่ ๓ - ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   
                    กรณีที่ ๑  ผูส้มัครลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการสมัครสอบล่วงหน้าที่เว็บไซต์ของโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว  
ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่  โรงเรียนจะโอนข้อมูลที่บันทึกแล้ว ลงในฐานข้อมูล เพ่ือกำหนดเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ  
                  กรณีที่ ๒  ผู้สมัครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูล  ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลและสมัครผ่านระบบออนไลน์
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  ระหว่างวันที ่ ๓ - ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓    
                  กรณีที่ ๓  ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ  สามารถสมัครประเภทสอบคัดเลือกคะแนน O-NET ได้
โดยดำเนินสมัครตามขั้นตอนทางระบบออนไลน์  ระหว่างวนัที ่ ๓ - ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   กรณีท่ีผู้สมัครไม่ผ่านการ
สอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ  ผู้สมัครมีสิทธิ์สอบประเภทสอบคัดเลือกคะแนน O-NET ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑  
พฤษภาคม  ๒๕๖๓  
          **หากผู้สมัครนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจะเพิกถอนการสมัคร และตัดสิทธิ์การสมัคร** 
             ๓.๒  ประกาศรายชือ่และแกไ้ขข้อมูล  ในวนัที ่ ๑๔ - ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล  หากผูส้มัครบันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน  สามารถแก้ไขข้อมูลได้  โดยบันทึก 
คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรยีน 
            ๓.๓  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  เลขที่นั่งสอบ  ห้องสอบ   
                    ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ  หอ้งสอบ แผนผังที่นั่งสอบ แผนผงัโรงเรียน  ทางเวบ็ไซต์ของ
โรงเรียน  ในวันที ่ ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เป็นตน้ไป 
 
 

http://www.pibul.ac.th/


๓ 

 

 
 

๔.  การสอบคัดเลือก   
 ผู้สมัครต้องสอบคัดเลือก ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๑  พฤษภาคม  25๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ – 1๒.๐0 น.  (ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
          ***ให้ผู้สมัครสอบทุกคน  นำใบ ปพ.1:บ (5 หรือ ๖ ภาคเรียน)พร้อมทั้งถ่ายเอกสาร และรับรองสำเนา
ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ไม่รับพิจารณาใบรับรองการเป็นนักเรียน) มาส่งให้คณะกรรมการรับรายตัว ในวันสอบ 
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป** 
   
 
 

 
 

 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชา หมายเหตุ 
วันที่ 2๑  

พฤษภาคม  
25๖๓    

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

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

         “สิ่งที่ต้องเตรียม” 
- นักเรียนต้องเตรียมเครื่องดนตรี 
ที่ถนัดมาเอง  
- แฟ้มสะสมผลงาน , เกียรติบัตร
ผลการแข่งขัน (ถ้ามี) 
(ผู้ไม่มีเครื่องมือส่วนตัว ให้ติดตอ่
เพ่ือขอใช้เครื่องดนตรีของทาง
โรงเรียนในวันสอบ) 

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

ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 
๑. ผู้สมัครรายงานตัว ณ ตึก 1 
๒. ทดสอบภาคทฤษฎี  (๒๐ คะแนน) 
๓. ทดสอบภาคปฏิบัติ  (๘๐ คะแนน) 

        “ส่ิงที่ต้องเตรียม” 
- ดินสอเงา ๔B . ๖B  หรือ EE 
- ยางลบดินสอ   
- กระดานรองเขียน (ถ้ามี) 
- แฟ้มสะสมผลงาน , เกียรติบัตร
ผลการแข่งขัน (ถ้ามี) 

 
08.00 - 08.30 น. 
0๘.๓0 – ๐๙.๐0 น.  
0๙.00 – 1๑.00 น. 
 
 
๑๑.00 – 1๒.00 น. 

ความสามารถพิเศษ ด้านนาฏศิลป์   
๑. ผู้สมัครรายงานตัว ณ ตึก 1 
2. ทดสอบภาคทฤษฎี  (20 คะแนน) 
3. ทดสอบภาคปฏิบัติ  (7๐ คะแนน) 
    - เพลงบังคับ  (ระบำมาตรฐาน )    1   เพลง   
    - เพลงเลือกตามความถนัด            1   เพลง 
4. สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน     
    (10 คะแนน)        

        “สิ่งที่ต้องเตรียม” 
- ผ้าแดง 
- CD เพลง   
- แฟ้มสะสมผลงาน , เกียรติบัตร
ผลการแข่งขัน (ถ้ามี) 

ตารางการสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ 



๔ 

 

 
 

       

 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชา หมายเหตุ 
วันที่ 2๑  

พฤษภาคม  
25๖๓    

 
08.00 - 08.30 น. 
08.๓0 – 09.00 น. 
09.00 - 16.๐0 น. 

ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
1. ผู้สมัครรายงานตัว  ณ อาคารพลานามัย 
2. สอบภาคทฤษฎี  (20 คะแนน) 
3. สอบภาคปฏิบัติ  (80 คะแนน) 
    ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   

วอลเล่ย์บอล 
 สอบภาคปฏิบัติ  80 คะแนน แบ่งเป็น 
๑. สมรรถภาพทางกาย          (๓๐  คะแนน) 
    - ลุก-นั่ง ๓๐ วินาที            10   คะแนน 
    - วิ่งเก็บของ (จับเวลา)        10   คะแนน 
    - วิ่ง ๕๐ เมตร (จับเวลา)      10   คะแนน 
๒.  เล่นลูกมือล่าง (อันเดอร์)     ๑0   คะแนน 
๓.  เล่นลูกมือบน (เซต)           10   คะแนน 
๔.  เสิร์ฟ  (มือบน)                 ๑0  คะแนน 
๕.  การรบัลูกเสิร์ฟ                 ๑0  คะแนน 
๖.  การรุกหน้าตาข่าย (ตบ)       10  คะแนน 

ฟุตบอล 
 สอบภาคปฏิบัติ  80 คะแนน แบ่งเป็น 
๑. สมรรถภาพทางกาย          (๓๐  คะแนน) 
    - ลุก-นั่ง ๓๐ วินาที           10   คะแนน 
    - วิ่งเก็บของ (จับเวลา)       10   คะแนน 
    - วิ่ง ๕๐ เมตร (จับเวลา)    10   คะแนน 
๒. การเลี้ยงบอลอ้อมหลัก       10  คะแนน 
๓. การรับ-ส่งบอล (๒ คน)      10  คะแนน 
๔. เตะบอลกระทบผนัง (ระยะห่าง ๕ เมตร  
    ๑ นาที)                        10  คะแนน 
๕. ยิงประตู  (ลูกบอลนิ่ง ๑๘ หลา ๕ ลูก)      
                                     10  คะแนน 
๖. ยิงประตู  (ลูกบอลเคลื่อนที่ ๑๘ หลา ๕ ลูก)      
                                     10  คะแนน 
 

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



๕ 

 

 
 

 
๕.  ประกาศผลสอบ  

 ประกาศผลสอบ  ในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  25๖๓   ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.pibul.ac.th 
เท่านั้น  ให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศผลการสอบ หากไม่ปฏิบัติตาม   
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน     
 
๖.  รายงานตัวและมอบตัว 
 รายงานตัวและมอบตัว  นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ทุกคน  จะต้องมารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดเวลา 
ด้วยตนเอง  โดยนักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม พร้อมกับผู้ปกครอง ระหว่างวันที่  ๙ - ๑๑  มิถุนายน  
25๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  ณ  ลานอเนกประสงค์(โดม)  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  โดยโรงเรียนจะกำหนดวัน 
และเวลาในการมอบตัวตามแผนการเรียนในประกาศผลสอบ (ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
 
๗.  หลักฐานการมอบตัว  ประกอบด้วย 
 ๗.1  ใบมอบตัวตามแบบของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  (โรงเรียนเป็นผู้จัดให้) 
 ๗.2  ใบ ปพ.1:บ หรือ ปพ.๒:บ ตัวจริง ที่แสดงว่าจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พร้อมทั้งถ่ายเอกสาร  
และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ไม่รับพิจารณาใบรับรองการเป็นนักเรียน) 
 ๗.3  ทะเบียนบ้านตัวจริงของนักเรียน บิดา และมารดา  พร้อมทั้งถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้อง (อย่าง
ละ ๑ ชุด) จำนวน  1  ฉบับ   กรณผีู้ปกครองของนักเรียนไม่ใช่บิดาหรือมารดา ต้องนำทะเบียนบ้านตัวจริงของ
ผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย พร้อมทั้งถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  1  ฉบับ  เพ่ือใช้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 ๗.4  ใบรับรองความประพฤติ  โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามรับรอง 
 ๗.5  ใบรับรองการปลอดสารเสพติด   โดยสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือโรงเรียนเป็นผู้รับรอง  
(นับตั้งแต่ออกใบรับรองไม่เกิน  60  วัน) ยกเว้นโรงเรียนที่ออกใบรับรองความประพฤติ และระบุข้อความว่า “นักเรียน
ปลอดจากสารเสพติด”  นักเรียนสามารถใช้เอกสารนี้แทนใบรับรองปลอดสารเสพติดได้  
 ๗.๖  นักเรียนต้องชำระค่าเล่าเรียน  ประมาณภาคเรียนละ  ๕,000  บาท (รายละเอียดค่าใช้จ่ายแจ้งในวัน
มอบตัว) 
          หมายเหต ุ-  ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน และผู้ปกครอง ในข้อ ๗.๑ – ๗.3 ต้องตรงกัน โปรดตรวจสอบและ 
เตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย  ก่อนถึงวันมอบตัว 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชา หมายเหตุ 
  บาสเกตบอล 

สอบภาคปฏิบัติ  80 คะแนน แบ่งเป็น 
๑. สมรรถภาพทางกาย            (๓๐  คะแนน) 
    - ลุก-นั่ง ๓๐ วินาที             10   คะแนน 
    - วิ่งเก็บของ (จับเวลา)         10   คะแนน 
    - วิ่ง ๕๐ เมตร (จับเวลา)      10   คะแนน 
๒. การเลี้ยงลูก                       20 คะแนน 
๓. การรับ-ส่งลูก                     10 คะแนน 
๔. การยิงประตู                      20 คะแนน 

 



๖ 

 

 
 

                        -  หลักฐานตามข้อ ๗.๒ – ๗.3 ทางโรงเรยีนจะคืนฉบับจรงิให้หลังจากตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อย
แล้ว 
                          -  ผู้สอบได้ตัวจริงพร้อมผู้ปกครองต้องทำสัญญาและหรือข้อตกลง (MOU) การเป็นนักเรียน
ประเภทความสามารถพิเศษ  ถ้านักเรียนไม่มาทำสัญญาตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์   
                        -  ผู้ปกครองต้องมาลงนามมอบตัวในวันที่กำหนดด้วยตนเอง 
                        -  ผู้ปกครองที่จะทำการมอบตัวนักเรียน  จะต้องเป็นบิดา-มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ หรือ  
ผู้อุปการะที่มีอาชีพ เป็นหลักแหล่ง โรงเรียนจะไม่รับพิจารณาให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับนักเรียน หรือ 
ผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เป็นผู้ปกครองนักเรียนโดยเด็ดขาด 
 
๘.  การสละสิทธิ์และการเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ 

     ๘.๑.  หากนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไม่มามอบตัว  ตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าเรียน     
          ๘.๒.  กรณมีีผู้สละสิทธิ์ ตามข้อ ๘.๑  โรงเรียนจะเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ ในวันที่  ๑๒  มิถุนายน 
๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม)  โดยพิจารณารับนักเรียนจำนวนเท่ากับผู้สละสิทธิ์ในประเภท
ความสามารถพิเศษนั้น ๆ จากผู้สมัครที่ได้ลำดับที่ถัดไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๓    
  
        
 
 

      (นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 


