
 
 

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Gifted) 
------------------------------ 

 ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี จะรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนที ่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ  (Gifted) ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๔          
ปีการศึกษา ๒๕๖4 เพื ่อให้การรับนักเร ียนห้องเร ียนพิเศษดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                
และเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖4  โรงเรียนจึงกำหนด
รายละเอียดการร ับนักเร ียนคุณสมบัต ิของผ ู ้สม ัคร และว ิธ ีการคัดเล ือกเข ้าเร ียนห้องเร ียนพิเศษ             
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖4  ดังนี้ 

๑. จำนวนรับ 
ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Gifted)  

จำนวน ๑ ห้องเรียน รวม ๓๖ คน 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.1  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า     

หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 25๖3  หรือเทียบเท่า 
๒.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓  

รวม  ๕ ภาคเรียน  ไม่ต่ำกว่า 3.00     
๒.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

รวม  ๕ ภาคเรียน  ไม่ต่ำกว่า 3.00     
        ๒.๔  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 

๒.๕  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๒.๖  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๒.๗  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
 

๓.  หลักฐานการสมัคร   ประกอบด้วย 
        ๓.๑  ใบสมัคร ที่พิมพ์จากระบบพร้อมติดรูปถ่าย 
        ๓.๒  ใบรับรองแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (ปพ 1:บ)  ตามท่ีกำหนดใน ข้อ 2.2  ข้อ 2.๓  โดยโรงเรียน
เป็นผู้รับรองผลการเรียน  พร้อมติดรูปถ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ  
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๔.  ขั้นตอนการสมัคร 
         4.1   ศึกษาระเบียบการรับสมัครโดยละเอียดทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  (www.pibul.ac.th)        
         4.2   วธิีการสมัครสอบ 
         สมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซตข์องโรงเรียน  (www.pibul.ac.th)  ระหว่างวันที่  ๑๙– ๒๓  มีนาคม 
25๖๔   โดยผู้สมัครต้องนำส่งใบสมัครที่พิมพ์จากระบบพร้อมติดรูปถ่าย และเอกสาร ปพ.1:บ  ให้โรงเรียน
พิบูลวิทยาลัยด้วยตนเองที่ห้องวิชาการ ตึก ๕  ภายในวันที่ ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๔  หรือส่งทางไปรษณีย์ภายใน 
วันที่ ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๔  โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก 

                      4.๓  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๖๔  ทางเว็บไซตข์องโรงเรียน
(www.pibul.ac.th)         

หมายเหตุ  -  หากโรงเรียนตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
เป็นเท็จ ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  โดยถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการเป็นนักเรียนของโรงเรียน   

     -  หากนักเรียนไม่ส่งเอกสาร ปพ.1:บ ให้กับโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยตามวันที่กำหนด 
นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ ๔ เมษายน  ๒๕๖๔   
       -  ในการสมัครนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
 

๕.  กำหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ  ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
      ๕.๑  วันรับสมัคร : วันที่  ๑๙– ๒๓  มีนาคม 25๖๔   เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.pibul.ac.th 
      ๕.๒  สอบคัดเลือก : วันที่  ๔  เมษายน  25๖๔   เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
   สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.   
   สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  ดูประกาศสถานที่สอบหน้าตึก ๖ 
   สอบสัมภาษณ์นักเรียน   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ดูประกาศสถานที่สอบหน้าตึก ๖ 
**นักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวประตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน  มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ 

ในวันสอบและการติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครั้ง 
 

      ๕.๓  วิชาที่สอบ  : สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (๖๐ คะแนน) ,  สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  
(๕ คะแนน)  และสอบสัมภาษณ์นักเรียน (๓๕ คะแนน)    

                            การสอบวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ดังนี้   
1) บัตรประจำตัวสอบ   2) ดินสอ 2บี เท่านั้น   3) ยางลบดินสอ   4) ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน 
                                  ห้ามนักเรียนนำ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ นักเรียนสามารถนำนาฬิกา
เข้าห้องสอบได้  แต่ต้องเป็นนาฬิกาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น 
      ๕.๔  ประกาศผล : วันที่  ๒๖ เมษายน  25  ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.pibul.ac.th 
          ๕.๕  รายงานตัว :  วันที่  ๒๘ เมษายน  25๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ ณ  ลานอเนกประสงค์
(โดม)  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ดังนี้ 
       -  นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง จะต้องมารายงานตัวตาม
กำหนดเวลาด้วยตนเอง  โดยแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม  และรับรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบตัว 

http://www.pibul.ac.th/
http://www.pibul.ac.th/
http://www.pibul.ac.th/
http://www.pibul.ac.th/
http://www.pibul.ac.th/
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          ๕.๖  วันมอบตัว : วันที ่  ๓๐  เมษายน  25๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ตามกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนต้องเข้าประชุม  ณ ลาน
อเนกประสงค์ (ลานโดม)  เวลา 09.00  น.  (ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
 

๖.  หลักฐานการมอบตัว  ประกอบด้วย 
     6.1  ใบมอบตัวตามแบบของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  (โรงเรียนเป็นผู้จัดให้) 
     6.2  กรณีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ใช้ ใบ ปพ.๗ (ใบรับรองสภาพการ
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ที่แสดงว่า กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
        กรณีท่ีนักเรียนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  แล้วใช้ ใบ ปพ.๑:บ ตัวจริง  ที่แสดงว่า 
จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พร้อมทั้งถ่ายเอกสาร และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ  
      6.3  สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง ที่มีชื่อผู้เข้าเรียน และชื่อบิดามารดา หรือชื่อผู้ปกครองที่นักเรียน
อาศัยอยู่ด้วย พร้อมทั้งถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  1  ฉบับ      

           6.4  ใบรับรองความประพฤติ  โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามรับรอง 
      6.5  ใบรับรองการปลอดสารเสพติด   โดยสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือโรงเรียนเดิมเป็น 
ผู้รับรอง  (นับตั้งแต่ออกใบรับรองไม่เกิน  60  วัน) 

  ๖.๖  นักเรียนต้องชำระค่าเล่าเรียน  ประมาณภาคเรียนละ  ๖,000  บาท (รายละเอียดค่าใช้จ่าย
แจ้งในวันมอบตัว) 

          หมายเหตุ - ข้อมูลเกี ่ยวกับตัวนักเร ียน และผู ้ปกครอง ในข้อ 6.๑ – 6.3 ต้องตรงกัน  
โปรดตรวจสอบและเตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย  ก่อนถึงวันมอบตัว 
                        - ผู้ปกครองต้องมาลงนามมอบตัวในวันที่กำหนดด้วยตนเอง 
   - หลักฐานตามข้อ  6.๒ – 6.3 ทางโรงเรียนจะคืนฉบับจริงให้หลังจากตรวจสอบ
หลักฐานเรียบร้อยแล้ว 
                          - ผู้ปกครองที่จะทำการมอบตัวนักเรียน  จะต้องเป็นบิดา-มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ 
หรือ ผู้อุปการะที่มีอาชีพ เป็นหลักฐาน โรงเรียนจะไม่รับพิจารณาให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับ
นักเรียน หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เป็นผู้ปกครองนักเรียนโดยเด็ดขาด      

 

๗.  เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน  
            ๗.๑  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ต้องผ่านทั้งการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ และการสอบ
สัมภาษณ์ เปอร์เซนไทล์ที่ ๕๐ ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์นำคะแนนทั้ง ๒  ส่วนมารวมกัน  เพื่อจัดอันดับผู้สอบ   
(ถ้านักเรียนที่มีคะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือคะแนนสัมภาษณ์ต่ำกว่าเปอร์เซนไทล์ที่  ๕๐  จะไม่ได้รับการ
พิจารณาในการสอบเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) 
            ๗.๒  กรณีท่ีเมื่อจัดอันดับคะแนนแล้ว  คะแนนสอบเท่ากัน  ให้พิจารณาคะแนนสอบข้อเขียน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์นักเรียน  คะแนนสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  และลำดับที่ในการสมัคร  ตามลำดับ   
 
     ประกาศ ณ วันที่  ๑  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
    
 
      (นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 


