
 

 

 

ประกาศโรงเรียนปากชอง  

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565 

……………………………………….. 

 ดวยโรงเรียนปากชอง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ดำเนินการรับสมัคร 

นักเรียนเขาศึกษาชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ปการศึกษา 2565  เพื ่อใหการรับนักเรียนของโรงเรียนปากชอง 

เปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2565 ที่ ศธ 04006/ว 3936 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โรงเรียนปากชอง จึงกำหนดการ

รับสมัครนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศกึษา 2565 ดังนี ้

1. จำนวนรับนกัเรียน 

 รับทั้งสิ้น 569 คน โดยคดัเลือกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (เดิม) ที่มีศักยภาพเหมาะสมตาม

แผนการเรียนและเปนไปตามเกณฑของโรงเรียน และรับสมัครนักเรียนเพ่ิมเติมจากโรงเรียนอ่ืนดังนี้ 

 1.1 แผนการเรียนกลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร รวม 6 หองเรียน  จำนวน 105 คน 

  -  แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร   รับจำนวน 83 คน 

  -  แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - คอมพวิเตอร รับจำนวน 22 คน 

 1.2  แผนการเรียนกลุมเนนภาษา     รวม  6 หองเรียน จำนวน 13 คน 

- เพ่ิมเติมภาษาเกาหล ี(IKP)    รับจำนวน  3  คน 

- เพ่ิมเติมภาษาจีน (ICP)     รับจำนวน  2  คน  

  - เพ่ิมเติมภาษาญี่ปุน (IJP)     รับจำนวน  2  คน 

  - เพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ (IEP)    รับจำนวน  2  คน 

- เพ่ิมเติมคอมพิวเตอร (ITP)    รับจำนวน  2  คน 

  - เพ่ิมเติมศลิปะ (IAP)     รับจำนวน  2  คน 

 หมายเหต ุ นักเรียนสามารถสมัครสอบคดัเลือกได 3 ลำดับ  

              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (เดิม) ที่ไดรับสิทธิ์ศกึษาตอ บางคนอาจสละสิทธิท์ำใหจำนวน

การรับนักเรียนเปลี่ยนแปลง 

 1.3  นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

   - นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ จำนวน   13   คน      

2. คุณสมบัติผูสมัคร 

 2.1 สำเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศกึษาธิการ หรือกำลังศึกษา 

ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 
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 2.2 เปนโสด 

 2.3 มีความประพฤติเรียบรอย 

 2.4 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง 

 2.5 มีผูปกครองท่ีสามารถดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับความประพฤติ และการเรียน 

 2.6 มีคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ตามประเภทที่สมัคร 

3. ประเภทนักเรียนท่ีรับ 

3.1 นักเรียนแผนการเรยีนกลุมวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร มีคุณสมบัติครบตามขอ 2.1 – 2.6  และมี

ความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร อยูในระดับดี  ไดคะแนนสอบคัดเลือกผานเกณฑ      

ที่โรงเรียนกำหนด 

3.2 นักเรียนแผนการเรียนกลุมเนนภาษา มีคุณสมบัติครบตามขอ 2.1 – 2.6 และม ี

ความรูพื้นฐานทางดานภาษาอยูในระดับดี  ไดคะแนนสอบคัดเลือกผานเกณฑทีโ่รงเรียนกำหนด 

3.3 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  คือนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามขอ 2.1  –  2.6  

และมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 

  1) นักเรียนที่อยูในความอนุเคราะหของผูบริจาคที่ดินเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน 

  2) นักเรียนที่เปนผูยากไรและดอยโอกาส 

  3) นักเรยีนทีเ่ปนบุตรผูเสียสละเพ่ือชาติหรือผูประสบภัยพิบัติ ที่ตองไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 

  4) นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 

  5) นักเรียนที่อยูในอุปการคุณของผูทำคุณประโยชนใหกับโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

หมายเหตุ 

       1) นักเรียนทีจ่ะสมัครเงื่อนไขพิเศษตองเปนนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกตามแผนการเรียน      

ที่เปดรับสมัครเทานั้นกอน 

       2) ติดตอขอรับใบสมัครและสมัครที่โรงเรียนปากชอง ในวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 

       3) หลักฐานการสมัคร 

   3.1 หลักฐานการสมัครทีอ่อกโดยโรงเรียนปากชอง ที่ไดจากการสมัครตามแผนการเรียน 

   3.2 หลักฐานอื่น ๆ ตามคุณสมบัติของนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  

คุณสมบัตินักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 

1. นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูบริจาคที่ดินเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและขอตกลงรวมกัน

มากอนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที ่5 กุมภาพันธ 2562 ไดแก 

นักเรียนทีเ่ปนบุตร หลาน เหลน ของคุณยายถนอม – คุณตาอยู  สินจันทึก ผูบริจาคที่ดินใหโรงเรียนปากชอง 

เอกสารหลักฐานที่ตองนำมาแสดง 

 1) สำเนาทะเบียนบาน 

 2) เอกสารรับรองการอุปการะ 

 3) เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงความสมัพันธ 
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2. นักเรียนที่เปนผูยากไรและดอยโอกาส ไดแก 

   2.1 นักเรียนที่มีความบกพรองสามารถเรียนรวมกับผูอื่นได 

   2.2 นักเรียนที่ยากไรโดยการรบัรองของเจาหนาที่ฝายปกครองของรัฐ และหรือ บิดามารดา   

        เสียชีวติทั้งคู (เฉพาะนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเทานั้น) 

เอกสารหลักฐานที่ตองนำมาแสดง 

 1) ใบรับรองแพทย 

 2) หนังสือรับรองจากผูนำชุมชน/ผูนำทองถ่ิน ผูบริหารโรงเรียนเดิมของนักเรียน 

 3) ใบมรณบัตรของบิดา มารดา 

 4) การสำรวจสภาพความเปนอยูของนักเรียนตามสภาพจริง 

3. นักเรียนที่เปนบุตรหลานของผูเสียสละเพ่ือชาต ิหรือผูประสบภัยพิบัติที่ตองการไดรับ              

   การสงเคราะห ดูแลเปนพิเศษ บิดา หรือ มารดา เสียชีวิตในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือชาติ 

เอกสารหลักฐานที่ตองนำมาแสดง 

 1) ใบมรณบัตรของบิดามารดา 

 2) คำสั่งในการปฏิบัติหนาที่กอนเสียชีวิต (ถามี) 

 3) เกียรติบัตรยกยองสดุดี (ถามี) 

 4) หนังสือรับรองจากผูนำชุมชน/ผูนำทองถ่ิน 

   4. นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน ไดแก 

 4.1 บุตรขาราชการครูโรงเรียนปากชองในปจจุบัน 

 4.2 บุตรลูกจางประจำโรงเรียนปากชองในปจจุบัน 

 4.3 บุตรลูกจางชั่วคราวโรงเรียนปากชองในปจจุบัน 

เอกสารหลักฐานที่ตองนำมาแสดง 

1) สำเนาทะเบียนบานของบุคลากรและของนักเรียน 

2) สำเนาบัตรขาราชการ (ขาราชการครู/ลูกจางประจำ) , สำเนาบัตรประชาชน (ลูกจาง) 

3) สัญญาจาง 

5. นักเรียนที่อยูในอุปการคุณของผูทำคุณประโยชนใหกับโรงเรียนอยางตอเนื่อง ไดแก 

5.1 เปนนักเรียนที่อยูในอุปการะของผูที่ใหความชวยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของ 

โรงเรียนมาอยางตอเนื่อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของโรงเรียนปากชอง 

5.2 นักเรียนเปนผูที่มีศักยภาพสามารถศึกษาในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากคะแนน 

การสอบคัดเลือก 

5.3 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน (โดยมี

หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเดิม) 

5.4 จำนวนที่รับประเภทเงื่อนไขพิเศษไมเกินรอยละ 5 ของแผนการรับนักเรียน การพิจารณา

ของคณะกรรมการรับนักเรียนถือวาสิ้นสุด 
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4. หลักฐานการสมัคร 

 4.1 ใบสมัครของโรงเรียนปากชอง  

 4.2 ทะเบียนบาน ฉบับจริงพรอมสำเนาของผูสมัคร (ตองนำฉบับจริงมาแสดงตอกรรมการ 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ) 

 4.3 ใบ ปพ. 1 : บ  หรือใบรับรองจากทางโรงเรียนวากำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

 ปการศึกษา 2564 (ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ โรงเรียนจะเก็บเฉพาะสำเนาไว)  

 4.4 รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

 4.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ไดแก หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ฉบับจริงพรอมสำเนา  

 โรงเรียนจะเก็บสำเนาไว)    

 4.6 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 100 บาท 

หมายเหต ุ ใหผูสมัครลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ และนำฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครดวย 

5. สถานที่รับสมัคร รับรายงานตัว และมอบตัว   

5.1 นักเรียนประเภทสอบคัดเลือก 

 รับสมัคร  

   วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565  

รับสมัครออนไลน ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 สอบคัดเลือก (สอบขอเขียน) 

   วันที่ 27 มีนาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนปากชอง 

 ประกาศผล 

   วันที ่31 มีนาคม 2565  

   ผานทาง เว็บไซตโรงเรียนปากชอง  http://www.pcschool.ac.th 

 รายงานตัว 

   วันที ่31 มีนาคม 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว 

   วันที ่3 เมษายน 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

 ในวันมอบตัวนำเอกสารฉบับจริงทีส่งในระบบสมัครสอบพรอมสำเนา โดยหากตรวจสอบพบวา

เอกสารฉบับจริงไมถูกตองกับเอกสารที่สมัครสอบ โรงเรยีนขอสงวนสิทธิต์ัดชื่อออกจากระบบการรับนักเรียน 
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6.2  นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

 รับสมัคร  

   วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 

รับสมัครออนไลน ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง   http://www.pcschool.ac.th 

และมาสมัครดวยตนเอง โดยนำเอกสาร หลักฐานที่เก่ียวของ ฉบับจริงและสำเนา            

ณ โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก (สอบขอเขียน) 

   วันที่ 27 มีนาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนปากชอง 

 ประกาศผล 

   วันที่ 31 มีนาคม 2565  

   ผานทาง เว็บไซตโรงเรียนปากชอง  http://www.pcschool.ac.th 

 รายงานตัว 

   วันที ่31 มีนาคม 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว 

   วนัที ่3 เมษายน 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

  นำเอกสารฉบับจริงท่ีสงในระบบสมัครสอบพรอมสำเนา โดยหากตรวจสอบพบวาเอกสารฉบับ

จริงไมถูกตองกับเอกสารที่สมัครสอบ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ตัดชื่อออกจากระบบการรับนักเรียน 

ตารางการรับนักเรียน 

ประเภท วันรับสมัคร คัดเลือก สอบขอเขียน 
ประกาศผล / 

รายงานตัว มอบตัว 

สอบคัดเลือก 9 – 13 ม.ีค.65 – 27 ม.ีค.65 31 ม.ีค.65 3 เม.ย.65 

เงื่อนไขพิเศษ 9 – 13 ม.ีค.65 – 27 ม.ีค.65 31 ม.ีค.65 3 เม.ย.65 

7. วิชาท่ีสอบ  วันสอบ และตารางสอบ 

วิชาที่สอบ  ไดแก คณติศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  

โดยขอสอบอยูในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 

และเนื้อหาไมเกินชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียว 

 อุปกรณที่ใชในการสอบ   ดินสอ  2B  ยางลบดินสอ  และปากกาสีดำหรือสีน้ำเงิน 

 วันสอบคัดเลือก (สอบขอเขียน)  วันท่ี 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

          นักเรียนตรวจสอบรายชือ่ หองสอบ วิธีการจัดสอบ และ สิ่งที่ตองใชในการสอบไดท่ีเว็บไซตโรงเรียนปากชอง 
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 หมายเหตุ ในวันสอบคัดเลือกนักเรียนตองนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร/เอกสารท่ีออกใหโดย

หนวยงานของรัฐ โดยที่มีเลขประจำตัวประชาชนและแสดงรปูถาย 

8. เกณฑการพิจารณา  พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากคะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียนคิดคะแนน 

เปนรอยละ 100  

9. คาใชจายในการศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ปการศึกษา 2565  

- คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

  - คาจางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

  - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร 

                      ใหนักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให     500   บาท 

  - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

  - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    200   บาท 

  - คาบำรุง คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

          รวม    2,450 บาท 

 

หมายเหตุ หากมีปญหาในการสมัคร หรือการรับนกัเรียน สามารถติดตอไดท่ีหมายเลขโทรศพัท 044-313589 , 

044-311098, 044313588 

  ประกาศ  ณ  วันที่  19 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 

 

 
(นายธนวัฒน  สุขเกษม) 

ผูอำนวยการโรงเรียนปากชอง 


