
  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนปากช่อง  
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ประจ าปีการศึกษา  2563 

……………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนปากช่อง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด าเนินการรับนักเรียน    
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563  เพื่อให้การรับนักเรียนของโรงเรียนปากช่อง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  สอดคล้องกับแนวทางการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้น พื้นฐาน  ปีการศึกษา 2563 ที ่ ศธ 04006/ว 1548 ลงวันที ่ 17 เมษายน 2563 และสอดคล้องกับ       
แนวทางการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31   ที่ ศธ 04261/ว 2300   
ลงวันที ่ 20 เมษายน 2563 โรงเรียนปากช่อง จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง การรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ประจ าปีการศึกษา  2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 โดย ก าหนดระเบียบและ           
แนวปฏิบัติการรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 แทนประกาศเดิม ดังนี้ 

1. จ านวนรับนักเรียน 
 1.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ สอบคัดเลือก  จ านวน  308  คน 
 1.2 นักเรียนทั่วไป สอบคัดเลือก    จ านวน    88  คน 
 1.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ    จ านวน    22  คน   

ดังนี้ 
  - ด้านกรีฑาและกีฬา (ได้แก่ วอลเลย์บอล, ฟุตบอล) 
  - ด้านศิลปะ  (ได้แก่ นาฏศิลป์, ดนตรีพ้ืนเมือง, ดนตรีไทย / ดนตรีสากล/ ทัศนศิลป์)  
 1.4 นักเรียนที่มเีงื่อนไขพิเศษ     จ านวน  22  คน 
 หมายเหตุ  จ านวนนักเรียนความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ คิดสัดส่วนในจ านวนรับนักเรียนทั่วไป  

2. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษา 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
 2.2 มีคะแนนสอบ O – NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 2.3 เป็นโสด 
 2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย 
 2.5 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 2.6 มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติ และการเรียน 

2.7 มีคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ ตามประเภทที่สมัคร 

3. ประเภทนักเรียนที่รับ 
 3.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คือ นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  
(มีทะเบียนบ้านอยู่ในอ าเภอปากช่อง 12 ต าบล)  อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และต้องอาศัย
อยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน 
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3.2 นักเรียนทั่วไป  คือ นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
 3.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ  คือ นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 – 2.7 และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ดังนี้ 
  3.3.1 ด้านกรีฑา    จ านวน 5 คน 
   1) มีความสามารถด้านกรีฑา โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือมผีลงานการแข่งขัน 
โดยน าส าเนาเกียรติบัตรมาแสดงในวันคัดเลือก  
   2) เข้ารับการทดสอบด้านกรีฑา และผ่านการทดสอบตามวิธีการและเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด โดยนักเรียนต้องเตรียมชุดกีฬา รองเท้ากีฬามาเอง   
                    3.3.2 ด้านวอลเลย์บอล   จ านวน 3 คน 
   1) มีความสามารถด้านวอลเลย์บอล  โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือมีผลงาน  
การแข่งขัน โดยน าส าเนาเกียรติบัตรมาแสดงในวันคัดเลือก  
   2) เข้ารับการทดสอบด้านวอลเลย์บอล และผ่านการทดสอบตามวิธีการและเกณฑ์       
ที่โรงเรียนก าหนด โดยนักเรียนต้องเตรียมชุดกีฬามาเอง   

3.3.3 ด้านฟุตบอล   จ านวน 3 คน 
   1) มีความสามารถด้านฟุตบอล  โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือมีผลงาน        
การแข่งขัน โดยน าส าเนาเกียรติบัตรมาแสดงในวันคัดเลือก  
   2) เข้ารับการทดสอบด้านฟุตบอล และผ่านการทดสอบตามวิธีการและเกณฑ์               
ที่โรงเรียนก าหนด โดยนักเรียนต้องเตรียมชุดกีฬามาเอง   
                    3.3.4 ด้านนาฏศิลป์/ ดนตรีพื้นเมือง/ ดนตรีไทย   จ านวน 4 คน 
   1) เป็นนักเรียนนาฏศิลป์/ นักดนตรีพ้ืนเมือง/ นักดนตรีไทยของโรงเรียน โดยมี
ใบรับรองจากโรงเรียน หรือ มีผลงานการประกวดแข่งขันทักษะด้านดนตรีนาฏศิลป์ โดยมีเหรียญรางวัล/
ส าเนาเกียรติบัตรมาแสดงในวันคัดเลือก   
   2) ทดสอบความสามารถด้านนาฏศิลป์/ นักดนตรีพื้นเมือง/ นักดนตรีไทยที่ตนเองถนัด  
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  โดยนักเรียนต้องเตรียมเพลงประกอบการแสดงมาเอง  
  3.3.5 ด้านดนตรีสากล/ ดุริยางค์   จ านวน 3 คน  
   1) เป็นนักเรียนดนตรีสากล/ดุริยางค์ของโรงเรียน  โดยมีใบรับรองจากโรงเรียน  หรือ   
มีผลงานการประกวดแข่งขันทักษะด้านดนตรีสากล/ดุริยางค์ เหรียญรางวัล/ส าเนาเกียรติบัตรมาแสดงในวัน
คัดเลือก  
   2) ทดสอบความสามารถด้านดนตรีสากล/ ดุริยางค์ท่ีตนเองถนัดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ 
  3.3.6 ด้านศิลปะ/ ทัศนศิลป์   จ านวน 4 คน  
   1) เป็นนักเรียนที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ ของโรงเรียน โดยมีใบรับรองจากโรงเรียน 
หรือมีผลงานการประกวดแข่งขันทักษะด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)  มีเหรียญรางวัล/  ส าเนาเกียรติบัตรมาแสดง     
ในวัน คัดเลือก  
   2) ทดสอบความสามารถด้านทัศนศิลป์ที่ตนเองถนัดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดย
นักเรียน ต้องน าอุปกรณ์มาเอง 
  หมายเหตุ  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละด้านให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
คัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ นักเรียนที่ทดสอบความสามารถพิเศษต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง  ยกเว้น 
ประเภทดุริยางค์ โรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ 
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3.4 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  คือนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 – 2.7 และมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 
 1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน 
 2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
 3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
 4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 5) นักเรียนที่อยู่ในอุปการคุณของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

  หมายเหตุ 
       1) นักเรียนที่จะสมัครเงื่อนไขพิเศษต้องเป็นนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทในเขตพ้ืนที่
บริการหรือสมัครสอบคัดเลือกประเภททั่วไปก่อน  
      2) ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครที่โรงเรียนปากช่อง  ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 
       3) หลักฐานการสมัคร 
      3.1) หลักฐานการสมัครที่ออกโดยโรงเรียนปากช่อง ที่ได้จากการสมัครประเภทนักเรียน     
ในเขตพ้ืนที่บริการ และนักเรียนทั่วไป 
      3.2) หลักฐานอื่น ๆ ตามคุณสมบัติของนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  
 คุณสมบัตินักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 

1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกัน
มาก่อนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่  นักเรียนที่เป็นบุตร หลาน เหลน ของคุณยายถนอม–
คุณตาอยู่ สินจันทึก  ผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียนปากช่อง 

เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามาแสดง 
 1) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 2) เอกสารรับรองการอุปการะ 
 3) เอกสารอ่ืน ๆ ที่แสดงความสัมพันธ์ 

2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ได้แก่ 
   2.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องสามารถเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   2.2 นักเรียนที่ยากไร้โดยการรับรองของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐ และหรือ บิดามารดา   
        เสียชีวิตทั้งคู่ (เฉพาะนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเท่านั้น) 

เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามาแสดง 
 1) ใบรับรองแพทย์ 
 2) หนังสือรับรองจากผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียนเดิมของนักเรียน 
 3) ใบมรณบัตรของบิดา มารดา 
 4) การส ารวจสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนตามสภาพจริง 

3. นักเรียนที่เป็นบุตรหลานของผู้เสียสละเพ่ือชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องการได้รับ      
การสงเคราะห์ ดูแลเป็นพิเศษ บิดา หรือ มารดา เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือชาติ 

เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามาแสดง 
 1) ใบมรณบัตรของบิดามารดา 
 2) ค าสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเสียชีวิต (ถ้ามี) 
 3) เกียรติบัตรยกย่องสดุดี (ถ้ามี) 
 4) หนังสือรับรองจากผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น 
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   4. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน ได้แก่ 

 4.1 บุตรข้าราชการครูโรงเรียนปากช่องในปัจจุบัน 
 4.2 บุตรลูกจ้างประจ าโรงเรียนปากช่องในปัจจุบัน 
 4.3 บุตรลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนปากช่องในปัจจุบัน 

เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามาแสดง 
1) ส าเนาทะเบียนบ้านของบุคลากรและของนักเรียน 
2) ส าเนาบัตรข้าราชการ (ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจ า), ส าเนาบัตรประชาชน (ลูกจ้าง) 
3) สัญญาจ้าง 

 

5. นักเรียนที่อยู่ในอุปการคุณของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
5.1 เป็นนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานของ  

โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนปากช่อง 
5.2 นักเรียนเป็นผู้ที่มีศักยภาพสามารถศึกษาในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากคะแนน   

การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) หรือ ผลการเรียน (GPA) หรือผลการสอบคัดเลือก 
5.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  

(โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเดิม) 
5.4 จ านวนที่รับประเภทเงื่อนไขพิเศษไม่เกินร้อยละ 5 ของแผนการรับนักเรียน การพิจารณา 

ของคณะกรรมการรับนักเรียนถือว่าสิ้นสุด 

4. หลักฐานการสมัคร 
4.1 ไฟล์ภาพถ่ายนักเรียน ชุดนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

(นามสกุล jpg , png) 
4.2 ไฟล์ภาพถ่ายส าเนาบัตรประชาชน (นามสกุล jpg , png)  
4.3 ไฟล์ภาพถ่ายส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (นามสกุล jpg , png หรือ pdf ) และของผู้ปกครอง

นักเรียนฉบับเจ้าบ้าน ในกรณีสมัครประเภทในเขตพ้ืนที่บริการ 
4.4 ไฟล์ภาพถ่าย ใบ ปพ. 1 : ป (ด้านหน้า-ด้านหลัง) หรือใบรับรองจากทางโรงเรียนว่าก าลังศึกษาอยู่ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.7) ปีการศึกษา 2562 (นามสกุล jpg , png หรือ pdf)    
 4.5 หลักฐานแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (คะแนนสอบ O – NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียน (นามสกุล jpg , png หรือ pdf) หากไม่มี ทางโรงเรียนปากช่องจะด าเนินการ
สืบค้นให ้
 4.6 ไฟล์ภาพเกียรติบัตร หรือหนังสือรับรอง อย่างน้อย 1 ภาพ (เฉพาะผู้ที่สมัครประเภทความสามารถ
พิเศษ) 

 

5. การสมัคร  
 โรงเรียนปากช่อง จะด าเนินการรับสมัครแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
(http://www.pcschool.ac.th) โดยเปิดระบบให้นักเรียนสมัครในวันที่  3 – 12  พฤษภาคม 2563 
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หมายเหตุ หากมีปัญหาในการสมัคร หรือการรับนักเรียน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-313589 , 
097-0397619,081-8775811,090-4136318 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
 

(นายประยงค์  ประทุมวัน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง 

 


