
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนปากชอง  

เรื่อง   การรับนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ มัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนปากชอง ปการศึกษา 2565 

……………………………………….. 

เพื ่อให การดำเน ินการรับน ักเร ียนโครงการห องเร ียนพ ิเศษ โรงเร ียนปากช อง ป การศ ึกษา 2565 

ประกอบดวย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 3 หองเรียน ไดแก หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

(GIFTED), หองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English 

Program), หองเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ (PCP) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 หองเรียน 

ไดแก หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE) และหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร

สุขภาพและการแพทย (MSP)  สอดคลองกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปการศึกษา 2565 โรงเรียน

ปากชองจึงกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจำปการศกึษา 2565 ดังนี้ 

1. คุณสมบัติผูสมัคร 

 1.1  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (GIFTED) มัธยมศึกษาตอนตน มีคุณสมบัติดังนี้  

1.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่  6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

เทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564  
1.1.2 มีผลการเรียนดังนี้ 

      1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5 ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป 

    2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตรชั้นประถมศกึษาปที่ 4 และ 5  

 ตั้งแต 3.00 ข้ึนไป  

    3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5  

 ตั้งแต 3.00 ข้ึนไป  

1.1.3 เปนโสด 

1.1.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา

และการทำกิจกรรม 

1.1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

1.1.6 มีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

1.1.7 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา 
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1.1.8 สามารถเรียนเสริมพิเศษ วันจันทร – วันศุกร เวลา 16.30 – 17.30 น. ทุกวันโดยไมมีเงื่อนไข 

1.1.9 สามารถเขาคายและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโครงการหองเรียนพิเศษวทิยาศาสตร คณิตศาสตรได 

 

1.2 หองเรียนพเิศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  

       (English  Program) มีคณุสมบัติดังนี้ 

1.2.1 สำเร็จการศกึษาชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา 

หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564 

1.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ไมต่ำกวา 2.50  

 1.2.3 เปนโสด 

 1.2.4 มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

 1.2.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา

และการทำกิจกรรม 

 1.2.6 สามารถเรียนเสริมพิเศษและสามารถเขาคายและกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามตารางที่โครงการ

หองเรียนพิเศษกำหนด 

 1.2.7 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา 

 

1.3 หองเรียนพเิศษเตรียมทหารและตำรวจ (PCP) มีคุณสมบัติดังนี้ 

1.3.1 สำเร็จการศกึษาชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา 

หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564 

1.3.2 มีผลการเรียนดังนี้ 

      1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5 ตั้งแต 2.75 ขึ้นไป 

    2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐานวิชาวทิยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5  

  ตั้งแต 2.75 ข้ึนไป  

    3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที ่4 และ 5  

 ตั้งแต 2.75 ข้ึนไป  

 1.3.3 เปนนักเรียนชาย และเปนโสด 

 1.3.4 มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

 1.3.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา

และการทำกิจกรรม 

 1.3.6 สามารถเรียนเสริมพิเศษและสามารถเขาคายและกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามตารางที่โครงการ

หองเรียนพิเศษกำหนด 

  1.3.7 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา 
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1.4 หองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม(SMTE) มีคุณสมบัติดังนี้ 

1.4.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา  

หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564  

1.4.2 มีผลการเรียนดังนี้ 

  1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      

 ไมต่ำกวา 2.75 

  2) ผลการเรียนสะสมรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษา 

 ปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไมต่ำกวา 2.75 

  3) ผลการเรียนรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไมต่ำกวา 2.75 

1.4.3 เปนโสด 

1.4.4 มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

1.4.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ ไมเปนโรครายแรง หรือโรคติดตอ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา

และการทำกิจกรรม 

1.4.6 สามารถเรียนเสริมพิเศษและสามารถเขาคายและกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามตารางที่โครงการ

หองเรียนพิเศษกำหนด 

1.4.7 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา  

 

1.5 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย (MSP) มีคุณสมบัติดังนี้ 

1.5.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา  

หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564  

1.5.2 มีผลการเรียนดังนี ้

 1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ตั้งแต 2.75 ข้ึนไป 

 2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1และ 2   

 ตั้งแต 3.00 ข้ึนไป 

 3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2  

 ตั้งแต 3.00 ข้ึนไป        

1.5.3 เปนโสด 

1.5.4 มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

1.5.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ ไมเปนโรครายแรง หรือโรคติดตอ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา

และการทำกิจกรรม 

1.5.6 สามารถเรียนเสริมพิเศษและสามารถเขาคายและกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามตารางที่โครงการ

หองเรียนพิเศษกำหนด 
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1.5.7 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา  

2. หลักฐานและคาธรรมเนียมการสมัคร 

2.1 ใบสมัครของโรงเรียนปากชองพรอมคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท  

 2.2 สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมฉบับจริง 

 2.3 รูปถายขนาด 1 ½  นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ถายไวไมเกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป   

2.3 เอกสารการจบการศึกษาหรือใบรับรอง 

   นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือก หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (GIFTED) มัธยมศึกษา

ตอนตน   

    - หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 (ปพ.1 : ป) ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ใบรับรองการเปนนักเรยีน (ปพ.7) จากสถานศึกษาเดมิวากำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศกึษาป

ที่ 6 ปการศึกษา 2564 และระบุผลการเรียน ตามทีก่ำหนดในคุณสมบัติขอ 1.1.2 

   นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือก หองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธกิารเปนภาษาอังกฤษ (English Program) 

    - หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 (ปพ.1 : ป) ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ.7) จากสถานศึกษาเดิมวากำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษา   

ปที่ 6 ปการศึกษา 2564 และระบุผลการเรียน ตามที่กำหนดในคุณสมบัติขอ 1.2.2 

นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือก หองเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ (PCP) 

    - หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 (ปพ.1 : ป) ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือใบรับรองการเปนนักเรยีน (ปพ.7) จากสถานศึกษาเดิมวากำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษา    

ปที่ 6 ปการศึกษา 2564 และระบุผลการเรียน ตามที่กำหนดในคุณสมบัติขอ 1.3.2 

    นักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือก หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลอม (SMTE)  

     - หลักฐานการจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.1 :  บ) หรือ ใบรับรองการเปนนักเรียน 

(ปพ. 7) จากสถานศึกษาวากำลังศกึษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 และระบุผลการเรียนตามขอท่ี    

1.4.2 

  นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย (MSP) 

    - หลักฐานการจบหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.1 :  บ) หรือ ใบรับรองการเปนนักเรียน 

(ปพ. 7) จากสถานศึกษาวากำลังศกึษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 และระบุผลการเรียนตามขอท่ี    

1.5.2 
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3. จำนวนนักเรียนที่รับ  

3.1 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (GIFTED) มธัยมศกึษาตอนตน รับจำนวน 30 คน 

3.2 หองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  

(English  Program) รับจำนวน 30 คน 

3.3 หองเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ (PCP) รับจำนวน 35 คน 

3.4 หองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม(SMTE) รับจำนวน 30 คน 

3.5 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย (MSP) รับจำนวน 35 คน 

4. วันและเวลาการรับนักเรียน 

 4.1  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน 

 รับสมัคร   วันที่  19 – 23 กุมภาพันธ  2565 

    เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวนัหยุดราชการ  

    ณ  หอประชุมตะโกราย   โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก วันที่  6  มีนาคม  2565  

     เวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนปากชอง   

 ประกาศผล  วันที่  11  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 รายงานตัว     วันที่  12  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่  12  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 4.2  หองเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 

(English Program) 

 รับสมัคร   วันที ่ 19 – 23 กุมภาพันธ  2565 

    เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ  

    ณ  หอประชุมตะโกราย   โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก วันที่  6  มีนาคม  2565  

     เวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนปากชอง   

 ประกาศผล  วันที่  11  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 รายงานตัว     วันที่  12  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที ่ 12  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 
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 4.3  หองเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ (PCP) 

  รับสมัคร    วันที่  19 – 23 กุมภาพันธ  2565 

    เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ  

    ณ  หอประชุมตะโกราย   โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก วันที่  6  มีนาคม  2565  

     เวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนปากชอง   

 ประกาศผล  วันที่  11  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 รายงานตัว     วันที่  12  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่  12  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 

4.4 หองเรียนพเิศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (SMTE)  

  รับสมัคร    วันที่  19 – 23 กุมภาพันธ  2565 

    เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ  

    ณ  หอประชุมตะโกราย   โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก วันที่  7  มีนาคม  2565  

     เวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนปากชอง   

 ประกาศผล  วันที่  11  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 รายงานตัว     วันที่  13  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่  13  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 

4.5 หองเรียนพเิศษวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย (MSP) 

 รับสมัคร    วันที่  19 – 23 กุมภาพันธ  2565 

    เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ  

    ณ  หอประชุมตะโกราย   โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก วันที่  7  มีนาคม  2565  

     เวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนปากชอง   

 ประกาศผล  วันที่  11  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 
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 รายงานตัว     วันที่  13  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่  13  มีนาคม  2565 

     เวลา  09.00 – 16.30  น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 

5. วิชาที่สอบและตารางสอบ 

5.1 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน 

  สอบโดยใชขอสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 2 วชิา ไดแก วชิาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร  


เวลา วิชาที่สอบ 

09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร 

13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร 

 

  5.2 หองเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 

(English Program) สอบจำนวน 5 วิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ ภาษาไทย 

โดยใชขอสอบที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น เนื้อหาไมเกินชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
 

เวลา วิชาที่สอบ 

09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร 

10.00 – 11.00 น.  สังคมศึกษา 

11.00 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ 

13.00 – 14.00 น. ภาษาไทย 

14.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร 

  

 5.3 หองเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ (PCP) สอบจำนวน 5 วิชา ไดแก คณติศาสตร วิทยาศาสตร 

ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ ภาษาไทย โดยใชขอสอบที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น เนื้อหาไมเกินชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
เวลา วิชาที่สอบ 

09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร 

10.00 – 11.00 น.  สังคมศึกษา 

11.00 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ 

13.00 – 14.00 น. ภาษาไทย 

14.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร 
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5.4 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)  

สอบโดยใชขอสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 2 วชิา ไดแก วชิาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร  

เวลา วิชาที่สอบ 

09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร 

13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร 

  

5.5 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย (MSP) 

  สอบจำนวน 3 วิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยใชขอสอบที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น 

เนื้อหาไมเกินชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

เวลา วิชาที่สอบ 

09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร 

11.00 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ 

13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร 

 

หมายเหต ุ ใหนักเรียนนำบัตรประจำตัวผูเขาสอบมาแสดง ตอกรรมการคมุสอบ ในวันสอบคัดเลือก และมา

รายงานตัวสอบกอนเวลา 8.30 น. และนำ ปากกา ยางลบ และดินสอ 2B มาดวยในวันสอบ 

 

6. การตัดสินผลการสอบคัดเลือก  

  โรงเรียนประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวม และประกาศรายชื่อบัญชสีำรอง  ณ อาคาร 1 หอง

วิชาการ และ เว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th  

 

7.  คาบำรุงการศึกษา รายการคาใชจายดังรายละเอียด 

7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร - คณติศาสตร  

  - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

  - คาจางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

  - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร 

                      ใหนักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให     500   บาท 

  - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

  - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    200   บาท 

  - คาบำรุง คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 
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- หองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร           10,000 บาท 

          รวม    12,450 บาท 

 

 7.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศกึษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program)  

  - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

  - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    200   บาท 

  - คาบำรุง คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

  - หองเรียนพิเศษโครงการ             23,250 บาท 

           รวม  23,250 บาท 

 

7.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ 

  - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

  - คาจางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

  - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร 

                      ใหนักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให     500   บาท 

  - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

  - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    200   บาท 

  - คาบำรุง คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

  - หองเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ             8,000 บาท 

          รวม    10,450 บาท 

 

7.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

(SMTE)  

  - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

  - คาจางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

  - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร 

                       ใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให     500   บาท 

  - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

  - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    200   บาท 

  - คาบำรุง คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

- หองเรียนพิเศษ SMTE               8,000   บาท 

          รวม   10,450 บาท 
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7.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย 

  - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

  - คาจางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

  - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร 

                       ใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให     500   บาท 

  - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

  - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    200   บาท 

  - คาบำรุง คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

- หองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย          8,000   บาท 

          รวม   10,450 บาท 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  17  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

    (นายธนวัฒน  สุขเกษม) 

          ผูอำนวยการโรงเรียนปากชอง 


