
 
 

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET  

และประเภทเงื่อนไขพิเศษ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
---------------------------------------------------------- 

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) มีคำแนะนำให้ประชาชนอยู่บ้าน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 
ได้แก่ ผู ้สูงอายุ กลุ่มคนมีโรคประจำตัว และเด็กอายุไม่เกิน ๕ ปี อันส่งผลกระทบต่อกระบวนการรับสมัคร การ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว  ที่ได้กำหนดวันไว้เดิมตาม
ปฏิทินการรบันักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกำหนดเดิมระหว่าง
เดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยขณะนี้โรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยัง
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการข้างต้น และตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐ 
และเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยพิจารณาแล้ว  เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดการรับนักเรียน  
เข้าเรียนประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET และประเภทเงื่อนไขพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ดังนี้ 

 

๑. จำนวนนักเรียนที่รับแบ่งตามแผนการเรียน 
         ๑.๑  ประเภทสอบคัดเลือกคะแนน O-NET 

แผนการเรียนวิทย์ – คณิต  จำนวน   3๘๘   คน 
แผนการเรียนอังกฤษ - คณิต  จำนวน   1๑๖   คน 
แผนการเรียนอังกฤษ - ญี่ปุ่น  จำนวน     ๓๙   คน 
แผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส  จำนวน     ๔๐   คน 
แผนการเรียนอังกฤษ - จีน  จำนวน     ๓๘   คน 
แผนการเรียนไทย - สังคม   จำนวน   ๑๕๙   คน 
         รวม  ๗๘๐   คน 

         ๑.๒  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 
  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ             จำนวน   ๓๐   คน 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
         ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
      1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 25๖๒  หรือเทียบเท่า 
      ๒)  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 
      ๓)  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร  มีความประพฤติดี  และสถานภาพโสด 
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         ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครประเภทเงื่อนไขพิเศษ 
                มีคุณสมบัติตาม ๒.๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะในข้อ ๑) หรือ  ๒) หรือ  ๓) หรือ ๔) อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี้ 
      1)  นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลง
ร่วมกันมาก่อน  มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
      ๒)  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
      ๓)  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ 
ดูแลเป็นพิเศษ   
                4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

               หมายเหตุ  ให้ผู้สมัครที่มีความประสงค์ท่ีจะยื่นความจำนงสมัครประเภทเงื่อนไขพิเศษ ตามคุณสมบัติที่
กำหนดไว้ ให้ผู้สมัครดำเนินการสมัครตามระบบออนไลน์ของโรงเรียน โดยเลือกประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 
และส่งหลักฐานเอกสารที่ระบุตามคุณสมบัติประเภทเงื่อนไขพิเศษ ที่ห้องธุรการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ระหว่างวันที่  
3 - ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

๓.  วิธีการรับสมัครนักเรียน ปีการศกึษา ๒๕๖๓  
           ๓.๑  วันรบัสมัคร  ผูส้มัครกรอกข้อมูลทางระบบบออนไลน์และสมัครผา่นระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
www.pibul.ac.th  ระหว่างวันที ่ ๓ - ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   
                    กรณีที่ ๑  ผูส้มัครลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการสมัครสอบล่วงหน้าทีเ่ว็บไซต์ของโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว  
ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่  โรงเรียนจะโอนข้อมูลที่บันทึกแล้ว ลงในฐานข้อมูล เพ่ือกำหนดเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ  
                  กรณีที่ ๒  ผู้สมัครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูล  ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์และสมัครผ่าน
ระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  ระหว่างวันที่  ๓ - ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   หากผูส้มัครนำเขา้ซึ่งข้อมูล 
อันเป็นเท็จ  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจะเพิกถอนการสมัคร และตัดสิทธิ์การสมัคร 
            ๓.๒  ประกาศรายชื่อและแกไ้ขข้อมูล  ในวนัที่  ๑๔ - ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   ใหผู้้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล  หากผูส้มัครบันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน  สามารถแก้ไขข้อมูลได้  โดยบันทึก 
คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรยีน 
            ๓.๓  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  เลขที่นั่งสอบ  ห้องสอบ   
                    ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ  หอ้งสอบ แผนผังที่นั่งสอบ แผนผงัโรงเรียน  ทางเวบ็ไซต์ของ
โรงเรียน  ในวันที ่ ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เป็นตน้ไป 
 
๔.  การสอบคัดเลือก   
 ผู้สมัครต้องสอบคัดเลือก ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ในวันอาทิตย์ที่  ๓๑  พฤษภาคม  25๖๓  เวลา 
๐๙.๐๐ – 1๒.๐0 น.  (ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 ๔.๑  วิชาที่สอบ  : คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดยเป็นแบบทดสอบ
ทีร่วมทุกวิชาในฉบับเดียว   
 ๔.๒  ผู้สมัครสอบต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม พร้อมนำหลักฐานและอุปกรณ์มาในวันสอบ   ดังนี้  
                 1)  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่ายฉบับจริง 
ยังไม่หมดอายุ    

2)  ดินสอ 2B  เท่านั้น  
๓)  ยางลบดินสอ        

http://www.pibul.ac.th/
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๔)  ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน  
๕)  กบเหลาดินสอ 

                 ๖)  เอกสารแสดงผลคะแนน O-NET ของผู้สมัครสอบโดยพิมพ์จากเว็บไซต์ของ สทศ. เท่านั้น โดยผู้สมัคร 
ลงชื่อรับรองทุกหน้า  กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีผลคะแนน O-NET มาส่งมอบให้ในวันสอบ  โรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์
การใช้คะแนน O-NET  และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารเป็นเท็จ โรงเรียนจะตัดสิทธิ์การเข้าเรียนทันที 
       หมายเหตุ  -  ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด  ในกระดาษคำตอบของโรงเรียนเป็นอันขาด 
                               -  ห้ามผู้สมัครสอบนำเครื่องคิดเลข หรืออุปกรณ์อ่ืนที่ใช้ในการคิดเลข หรือการช่วยจำ 
เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ นักเรียนสามารถนำนาฬิกาเข้าห้องสอบได้  แต่ต้องเป็นนาฬิกาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น 
 ๔.๓  ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการสอบของทางโรงเรียน ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
        ๑)  ผู้สมัครสอบต้องผ่านการคัดกรองตามระบบของทางโรงเรียน 
        ๒)  ผู้สมัครสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า 
                 ๓)  ผู้สมัครสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อยืนยันตัวตน  ถ้าไม่มี 
หลักฐานดังกล่าว ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบ    
                 ๔)  โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับผู้สมัครสอบตามกำหนดโดยไม่พักคอย   
หากจำเป็นต้องพักคอย  ผู้ปกครองต้องรับการคัดกรองและพักคอย ณ จุดที่โรงเรียนกำหนด  

๕)  โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า โรงเรียนไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันสอบ  
๖)  โรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา 

 

๕.  ประกาศผลสอบ  
 ประกาศผลสอบ  ในวันที่  ๔  มิถุนายน  25๖๓   ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.pibul.ac.th  เท่านั้น  
 

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 ต้องนำทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ปกครอง
ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย พร้อมทั้งถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  1  ฉบับ  เพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ๗.4  ใบรับรองความประพฤติ  โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามรับรอง 
 ๗.5  ใบรับรองการปลอดสารเสพติด   โดยสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือโรงเรียนเป็นผู้รับรอง  
(นับตั้งแต่ออกใบรับรองไม่เกิน  60  วัน) ยกเว้นโรงเรียนที่ออกใบรับรองความประพฤติ และระบุข้อความว่า “นักเรียน
ปลอดจากสารเสพติด”  นักเรียนสามารถใช้เอกสารนี้แทนใบรับรองปลอดสารเสพติดได้  
 ๗.๖  นักเรียนต้องชำระค่าเล่าเรียน  ประมาณภาคเรียนละ  ๕,000  บาท ยกเว้นแผนการเรียนภาษา ประมาณ
ภาคเรียนละ  ๖,๐00  บาท (รายละเอียดค่าใช้จ่ายแจ้งในวันมอบตัว) 
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          หมายเหต ุ-  ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน และผู้ปกครอง ในข้อ ๗.๑ – ๗.3 ต้องตรงกัน โปรดตรวจสอบและ 
เตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย  ก่อนถึงวันมอบตัว 
                        -  หลักฐานตามข้อ ๗.๒ – ๗.3 ทางโรงเรยีนจะคืนฉบับจรงิให้หลังจากตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแลว้ 
                        -  ผู้ปกครองต้องมาลงนามมอบตัวในวันที่กำหนดด้วยตนเอง 
                        -  ผู้ปกครองที่จะทำการมอบตัวนักเรียน  จะต้องเป็นบิดา-มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ หรือ  
ผู้อุปการะที่มีอาชีพ เป็นหลักแหล่ง โรงเรียนจะไม่รับพิจารณาให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับนักเรียน หรือ 
ผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เป็นผู้ปกครองนักเรียนโดยเด็ดขาด 
 
 

๘.  เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน 
     ๘.๑.  คะแนนสอบ 5  วชิา คิดเป็นร้อยละ ๗๐ และคะแนน O-NET คิดเป็นร้อยละ ๓๐ รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า    
     ๘.๒.  กรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากัน  จะพิจารณา คะแนนสอบ 5  วิชา , และคะแนน O-NET  ตามลำดับ   
     ๘.๓.  กรณีท่ีคะแนนสอบ 5  วิชา และคะแนน O-NET  เท่ากัน  จะพิจารณาคะแนน O-NET  ตามแผนการเรียน

ที่ผู้สมัครเลือก ตามลำดับ   
             ๑) แผนการเรียนวิทย์ – คณิต จะพิจารณาคะแนน O-NET   วชิาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  และ 

วิชาภาษาอังกฤษ  ตามลำดับ   
             ๒) แผนการเรียนอังกฤษ – คณิต จะพิจารณาคะแนน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  และ

วิชาภาษาไทย  ตามลำดับ   
             ๓) แผนการเรียนภาษา (ญี่ปุ่น, จีน, ฝรั่งเศส)  จะพิจารณาคะแนน O-NET  วิชาภาษาอังกฤษ    

วิชาภาษาไทย  และวิชาสังคมศึกษา  ตามลำดับ   
             ๔) แผนการเรียนทั่วไป (ไทย – สังคม) จะพิจารณาคะแนน O-NET  วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา และ

วิชาภาษาอังกฤษ  ตามลำดับ   
  

๙.  การสละสิทธิ์และการเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ 
     ๙.๑.  หากนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไม่มามอบตัว  ตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

การเข้าเรียน     
          ๙.๒.  กรณมีีผู้สละสิทธิ์ ตามข้อ ๙.๑  โรงเรียนจะเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ ในวันที่  ๑๒  มิถุนายน 
๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม)  โดยพิจารณารับนักเรียนจำนวนเท่ากับผู้สละสิทธิ์ในประเภท 
และแผนการเรียนนั้น ๆ จากผู้สมัครที่ได้ลำดับที่ถัดไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
    

 
(นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
 


