
 
ประกาศโรงเรียนปากชอง  

เรื่อง การรับนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ มัธยมศึกษาปท่ี 4  

โรงเรียนปากชอง ปการศกึษา 2566 

……………………………………….. 

  ตามที่โรงเรียนปากชอง ไดรับอนุมัติใหจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

จำนวน 3 หองเรียน ไดแก หองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ    

เปนภาษาอังกฤษ (English Program) หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร(Gifted) หองเรียนพิเศษเตรียม

ทหารและตำรวจ (PCP) และระดับม ัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห องเรียน ได แก  ห องเร ียนพิเศษ

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ ่งแวดลอม (SMTE) และหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพ        

และการแพทย (MSP)  

  เพื่อใหการดำเนินการรับนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนปากชอง   

เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         

ขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565  โรงเรียนปากชอง จึงกำหนดระเบียบและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 และชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 

ประจำปการศึกษา 2566 ดังนี้ 
 

1. หองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  

(English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 1.1 คุณสมบัติผูสมัคร 

1.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา 

หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2565 

1.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPAX) 2 ปการศึกษา (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5) 

ไมต่ำกวา 2.50 

1.1.3 เปนโสด  

1.1.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

และการทำกิจกรรม  

1.1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม  

1.1.6 มีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  

1.1.7 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา  
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1.1.8 สามารถเรียนเสริมพิเศษ วันจันทร – วันศกุร ระหวางเวลา 16.30 – 17.30 น. ทุกวัน 

โดยไมมีเงื่อนไข 

1.1.9 สามารถเขารวมกิจกรรมหรือคายเสริมทักษะตามที่โครงการหองเรยีนพิเศษกำหนดได 

 1.2 จำนวนนักเรียนที่รับ  30 คน 

 1.3 หลักฐานและคาธรรมเนียมการสมัคร 

  1.3.1 ใบสมัครนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนปากชอง  

พรอมคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท  

  1.3.2 สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมฉบับจริง 

   1.3.3 รูปถายนักเรียนขนาด 1 ½  นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ถายไวไมเกิน 6 เดือน จำนวน 

2 รูป   

   1.3.4 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 (ปพ.1 : ป) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

หรือใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ.7) จากสถานศึกษาวากำลังศกึษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 

2565 พรอมเอกสารท่ีระบุผลการเรียน ตามที่กำหนดในคุณสมบัติการรับสมัครของหองเรียนพิเศษ 

  1.4 วันและเวลาการรับนักเรียน 

  รับสมัคร    ระหวางวันที่  14 – 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2566 

    เวลา  08.30 – 16.30 น.   

    ณ  หอประชุมตะโกราย  โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก วันเสารที่  4  มีนาคม  2566 

     ตั้งแตเวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนปากชอง   

 ประกาศผล  วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม  2566 

 รายงานตัว     วันเสารท่ี 11 มีนาคม  2566 

     ระหวางเวลา  09.00 – 12.30 น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว     วันเสารที่ 11 มีนาคม  2566 

     ระหวางเวลา  09.00 – 12.30 น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 1.5 วิชาที่สอบและตารางสอบ 

สอบจำนวน 5 วิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ ภาษาไทย  

โดยใชแบบทดสอบที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น เน้ือหาไมเกินชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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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หมายเหตุ  - ใหนักเรียนนำปากกา ดินสอดำ 2B และบัตรประจำตัวผูเขาสอบมาแสดงตอกรรมการ     

คุมสอบ ในวันสอบคัดเลือก และมารายงานตัวสอบกอนเวลา 8.30 น. 

 - เลขประจำตัวสอบและสถานที่สอบจะประกาศใหทราบอีกครั้ง 

 1.6 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก  

  โรงเรียนประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวม  และประกาศรายชื่อบัญชีสำรอง             

ณ หองวิชาการ อาคาร 1 และ เว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 1.7  คาบำรุงการศกึษา มีรายการคาใชจายดังรายละเอียด 

 - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

 - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    300   บาท 

 - คาบำรงุ/คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

 - คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน     400   บาท 

 - หองเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

  กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program)                  22,500 บาท 

         รวม  23,750 บาท 

 

2. หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 2.1 คุณสมบัติผูสมัคร 

2.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา 

หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2565 

2.1.2 มีผลการเรียนดังนี้  

   1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPAX) 2 ปการศึกษา (ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 4     

    และ 5) ไมต่ำกวา 3.00 

   2) ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5  

     ไมต่ำกวา 3.00  

   3) ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5  

     ไมต่ำกวา 3.00 

2.1.3 เปนโสด  

2.1.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

และการทำกิจกรรม 

2.1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติด ีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม  

2.1.6 มีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  

2.1.7 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา  

2.1.8 สามารถเรียนเสริมพิเศษ วันจันทร – วันศกุร ระหวางเวลา 16.30 – 17.30 น. ทุกวัน 
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โดยไมมีเงื่อนไข 

2.1.9 สามารถเขารวมกิจกรรมหรือคายเสริมทักษะตามที่โครงการหองเรยีนพิเศษกำหนดได 

 2.2 จำนวนนักเรียนที่รับ  30 คน 

 2.3 หลักฐานและคาธรรมเนียมการสมัคร 

  2.3.1 ใบสมัครนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนปากชอง  

พรอมคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท  

  2.3.2 สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมฉบับจริง 

   2.3.3 รูปถายนักเรียน ขนาด 1 ½  นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

จำนวน 2 รูป   

   2.3.4 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 (ปพ.1 : ป) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

หรือใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ.7) จากสถานศึกษาวากำลังศกึษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 

2565 พรอมเอกสารท่ีระบุผลการเรียน ตามที่กำหนดในคุณสมบัติการรับสมัครของหองเรียนพิเศษ 

  2.4 วันและเวลาการรับนักเรียน 

  รับสมัคร    ระหวางวันที่  14 – 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2566 

    เวลา  08.30 – 16.30 น.   

    ณ  หอประชุมตะโกราย  โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก วันเสารที่  4  มีนาคม  2566 

     ตั้งแตเวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนปากชอง   

 ประกาศผล  วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม  2566 

 รายงานตัว     วันเสารท่ี 11 มีนาคม  2566 

     ระหวางเวลา  09.00 – 12.30 น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว     วันเสารที่ 11 มีนาคม  2566 

     ระหวางเวลา  09.00 – 12.30 น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 2.5 วิชาที่สอบและตารางสอบ 

สอบโดยใชแบบทดสอบของเครือขายโรงเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรฯ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 2 วิชา ไดแก วิชา

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

เวลา วิชาที่สอบ 

09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร 

13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร 

หมายเหตุ  - ใหนักเรียนนำปากกา ดินสอดำ 2B และบัตรประจำตัวผูเขาสอบมาแสดง ตอกรรมการ     

คุมสอบ ในวันสอบคัดเลือก และมารายงานตัวสอบกอนเวลา 8.30 น. 

 - เลขประจำตัวสอบและสถานที่สอบจะประกาศใหทราบอีกครั้ง 
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 2.6 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก  

  โรงเรียนประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวม  และประกาศรายชื่อบัญชีสำรอง             

ณ หองวิชาการ อาคาร 1 และ เว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 2.7  คาบำรุงการศกึษา มีรายการคาใชจายดังรายละเอียด 

 - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

 - คาจางครทูี่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

 - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีท่ีโรงเรยีนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียน 

  เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให       500   บาท 

 - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

 - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    300   บาท 

 - คาบำรงุ/คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

 - คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน     400   บาท 

 - หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (Gifted)          10,000  บาท 

         รวม  12,950 บาท 

 

3. หองเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ (PCP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  

 3.1 คุณสมบัติผูสมัคร 

3.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา  

หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2565 

3.1.2 มีผลการเรียนดังนี้  

   1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPAX) 2 ปการศึกษา (ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 4     

         และ 5) ไมต่ำกวา 2.50 

   2) ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5  

     ไมต่ำกวา 2.50  

   3) ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5  

     ไมต่ำกวา 2.50 

3.1.3 เปนโสด  

3.1.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

และการทำกิจกรรม 

3.1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติด ีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม  

3.1.6 มีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  

3.1.7 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา  

3.1.8 สามารถเรียนเสริมพิเศษ วันจันทร – วันศกุร ระหวางเวลา 16.30 – 17.30 น. ทุกวัน 

โดยไมมีเงื่อนไข 
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3.1.9 สามารถเขารวมกิจกรรมหรือคายเสริมทักษะตามที่โครงการหองเรยีนพิเศษกำหนดได 

 3.2 จำนวนนักเรียนที่รับ  35 คน 

 3.3 หลักฐานและคาธรรมเนียมการสมัคร 

  3.3.1 ใบสมัครนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนปากชอง  

พรอมคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท  

  3.3.2 สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมฉบับจริง 

   3.3.3 รูปถายนักเรียน ขนาด 1 ½  นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

จำนวน 2 รูป   

   3.3.4 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 (ปพ.1 : ป) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

หรือใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ.7) จากสถานศึกษาวากำลังศกึษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 

2565 พรอมเอกสารท่ีระบุผลการเรียน ตามที่กำหนดในคุณสมบัติการรับสมัครของหองเรียนพิเศษ 

  3.4 วันและเวลาการรับนักเรียน 

  รับสมัคร    ระหวางวันที่  14 – 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2566 

    เวลา  08.30 – 16.30 น.   

    ณ  หอประชุมตะโกราย  โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก วันเสารที่  4  มีนาคม  2566 

     ตั้งแตเวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนปากชอง   

 ประกาศผล  วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม  2566 

 รายงานตัว     วันเสารท่ี 11 มีนาคม  2566 

     ระหวางเวลา  09.00 – 12.30 น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว     วันเสารที่ 11 มีนาคม  2566 

     ระหวางเวลา  09.00 – 12.30 น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 3.5 วิชาที่สอบและตารางสอบ 

สอบจำนวน 5 วิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศกึษา และ ภาษาไทย  

โดยใชแบบทดสอบที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น เนื้อหาไมเกินชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

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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หมายเหตุ  - ใหนักเรียนนำปากกา ดินสอดำ 2B และบัตรประจำตัวผูเขาสอบมาแสดงตอกรรมการ     

คุมสอบ ในวันสอบคัดเลือก และมารายงานตัวสอบกอนเวลา 8.30 น. 

 - เลขประจำตัวสอบและสถานที่สอบจะประกาศอีกครั้ง 

 3.6 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก  

  โรงเรียนประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวม  และประกาศรายชื่อบัญชีสำรอง             

ณ หองวิชาการ อาคาร 1 และ เว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 3.7  คาบำรุงการศกึษา มีรายการคาใชจายดังรายละเอียด 

 - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

 - คาจางครทูี่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

 - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีท่ีโรงเรยีนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียน 

  เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให       500   บาท 

 - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

 - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    300   บาท 

 - คาบำรงุ/คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

 - คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน     400   บาท 

 - หองเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ (PCP)            8,000  บาท 

         รวม  10,950 บาท 

 

4. หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

 4.1 คุณสมบัติผูสมัคร 

4.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา  

หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2565 หรือเทียบเทา 

4.1.2 มีผลการเรียนดังนี้ 

   1) ผลการเรยีนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1 ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 2  

      และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรยีนท่ี 1) ไมต่ำกวา 2.75 

  2) ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5  ภาคเรียน (ชั้นมธัยมศึกษา 

      ปที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรยีนท่ี 1) ไมต่ำกวา 2.75 

  3) ผลการเรยีนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไมต่ำกวา 2.75 

4.1.3 เปนโสด  

4.1.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา            

และการทำกิจกรรม 
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4.1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติด ีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม  

4.1.6 มีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  

4.1.7 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา  

4.1.8 สามารถเรียนเสริมพิเศษ วันจันทร – วันศกุร ระหวางเวลา 16.30 – 17.30 น. ทุกวัน 

โดยไมมีเงื่อนไข 

4.1.9 สามารถเขารวมกิจกรรมหรือคายเสริมทักษะตามที่โครงการหองเรยีนพิเศษกำหนดได 

 4.2 จำนวนนักเรียนที่รับ  30 คน 

 4.3 หลักฐานและคาธรรมเนียมการสมัคร 

  4.3.1 ใบสมัครนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนปากชอง  

พรอมคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท  

  4.3.2 สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมฉบับจริง 

   4.3.3 รูปถายนักเรียน ขนาด 1 ½  นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

จำนวน 2 รูป   

   4.3.4  หลักฐานการจบหลักสูตรมัธยมศกึษาตอนตน (ปพ.1 :  บ) หรอื ใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ. 7) 

จากสถานศึกษาวากำลังศกึษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2565 และระบุผลการเรียนตามที่กำหนด     

ในคุณสมบัติการรับสมัครของหองเรียนพิเศษ 

  4.4 วันและเวลาการรับนักเรียน 

  รับสมัคร    ระหวางวันที่  14 – 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2566 

    เวลา  08.30 – 16.30 น.   

    ณ  หอประชุมตะโกราย  โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก วันอาทิตยที่  5  มีนาคม  2566 

     ตั้งแตเวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนปากชอง   

 ประกาศผล  วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม  2566 

 รายงานตัว     วันเสารท่ี 11 มีนาคม  2566 

     ระหวางเวลา  09.00 – 12.30 น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว     วันเสารที่ 11 มีนาคม  2566 

     ระหวางเวลา  09.00 – 12.30 น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 4.5 วิชาที่สอบและตารางสอบ 

สอบโดยใชแบบทดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 วิชา ไดแก วิชาคณิตศาสตร 

และวิทยาศาสตร 
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เวลา วิชาที่สอบ 

09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร 

13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร 

หมายเหตุ  - ใหนักเรียนนำปากกา ดินสอดำ 2B และบัตรประจำตัวผูเขาสอบมาแสดง ตอกรรมการ     

คุมสอบ ในวันสอบคัดเลือก และมารายงานตัวสอบกอนเวลา 8.30 น. 

 - เลขประจำตัวสอบและสถานที่สอบจะประกาศใหทราบอีกครั้ง 

 4.6 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก  

  โรงเรียนประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวม  และประกาศรายชื่อบัญชีสำรอง             

ณ หองวิชาการ อาคาร 1 และ เว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 4.7  คาบำรุงการศกึษา มีรายการคาใชจายดังรายละเอียด 

 - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

 - คาจางครทูี่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

 - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีท่ีโรงเรยีนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียน 

  เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให       500   บาท 

 - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

 - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    300   บาท 

 - คาบำรงุ/คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

 - คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน     400   บาท 

 - หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 

  และสิ่งแวดลอม (SMTE)                       8,000  บาท 

         รวม    10,950 บาท 

 

5. หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย (MSP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

 5.1 คุณสมบัติผูสมัคร 

5.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา  

หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2565 หรือเทียบเทา 

5.1.2 มีผลการเรียนดังนี้ 

  1) ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  

      และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรยีนท่ี 1) ไมต่ำกวา 2.50 

   2) ผลการเรยีนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5  ภาคเรียน (ชั้นมธัยมศึกษา 

      ปที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรยีนท่ี 1) ไมต่ำกวา 2.50 

  3) ผลการเรยีนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
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     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไมต่ำกวา 2.50 

5.1.3 เปนโสด  

5.1.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

และการทำกิจกรรม 

5.1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติด ีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม  

5.1.6 มีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  

5.1.7 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา  

5.1.8 สามารถเรียนเสริมพิเศษ วันจันทร – วันศกุร ระหวางเวลา 16.30 – 17.30 น. ทุกวัน 

โดยไมมีเงื่อนไข 

5.1.9 สามารถเขารวมกิจกรรมหรือคายเสริมทักษะตามที่โครงการหองเรยีนพิเศษกำหนดได 

 5.2 จำนวนนักเรียนที่รับ  35 คน 

 5.3 หลักฐานและคาธรรมเนียมการสมัคร 

  5.3.1 ใบสมัครนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนปากชอง  

พรอมคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท  

  5.3.2 สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมฉบับจริง 

   5.3.3 รูปถายนักเรียน ขนาด 1 ½  นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

จำนวน 2 รูป   

   5.3.4  หลักฐานการจบหลักสูตรมัธยมศกึษาตอนตน (ปพ.1 :  บ) หรอื ใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ. 7) 

จากสถานศึกษาวากำลังศกึษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2565 และระบุผลการเรียนตามที่กำหนด   

ในคุณสมบัติการรับสมัครของหองเรียนพิเศษ 

  5.4 วันและเวลาการรับนักเรียน 

  รับสมัคร    ระหวางวันที่  14 – 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2566 

    เวลา  08.30 – 16.30 น.   

    ณ  หอประชุมตะกราย  โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก วันอาทิตยที่  5  มีนาคม  2566 

     ตั้งแตเวลา  09.00 น. ณ  โรงเรียนปากชอง   

 ประกาศผล  วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม  2566 

 รายงานตัว     วันเสารท่ี 11 มีนาคม  2566 

     ระหวางเวลา  09.00 – 12.30 น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว     วันเสารที่ 11 มีนาคม  2566 

     ระหวางเวลา  09.00 – 12.30 น. ณ  โรงเรียนปากชอง 

 5.5 วิชาที่สอบและตารางสอบ 

 สอบจำนวน 3 วิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยใชแบบทดสอบที่ทางโรงเรยีน  

จัดทำขึ้น เนื้อหาไมเกินชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เวลา วิชาที่สอบ 

09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร 

11.00 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ 

13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร 

หมายเหต ุ - ใหนักเรียนนำปากกา ดินสอดำ 2B และบัตรประจำตัวผูเขาสอบมาแสดง ตอกรรมการ     

คุมสอบ ในวันสอบคดัเลือก และมารายงานตัวสอบกอนเวลา 8.30 น. 

 - เลขประจำตัวสอบและสถานท่ีสอบจะประกาศอีกคร้ัง 

 5.6 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก  

  โรงเรียนประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวม  และประกาศรายชื่อบัญชีสำรอง             

ณ หองวิชาการ อาคาร 1 และ เวบ็ไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 5.7  คาบำรุงการศึกษา มีรายการคาใชจายดังรายละเอียด 

 - คาจางครูชาวตางประเทศ      600   บาท 

 - คาจางครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

 - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรยีน 

  เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให       500   บาท 

 - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

 - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    300   บาท 

 - คาบำรุง/คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

 - คาจางบคุลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน     400   บาท 

 - หองเรยีนพิเศษวทิยาศาสตรสุขภาพและการแพทย (MSP)           8,000  บาท 

         รวม    10,950 บาท 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  1  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

        (นายธนวัฒน  สุขเกษม) 

            ผูอำนวยการโรงเรียนปากชอง 


