
  

 

 

 

ประกาศโรงเรียนปากชอง  

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  

โครงการหองเรียนพิเศษและหองเรียนปกติ ปการศึกษา  2566 

……………………………………….. 

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2566 เพ่ือใหเด็กทุกคนมีโอกาส

เขารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผานกระบวนการรับนักเรียน  ที่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เปนธรรม เสมอภาค โปรงใส 

และตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการรับนักเรยีนอยางปลอดภัย การมีสวนรวม การสราง

โอกาสที่เปนธรรม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารสรางการรับรูอยางมีประสิทธิผล สอดคลอง

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัตกิารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบรหิาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที ่

แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวน

ราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

เพื่อใหการรับนักเรียน ปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนปากชอง เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส เปนธรรม 

เสมอภาค และตรวจสอบได  จึงกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โครงการหองเรียนพิเศษ และหองเรียนปกติ ตาม นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ

รับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา   ดังนี้. 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  

1. ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 โครงการหองเรียนพิเศษ รับทั้งสิ้น 95 คน ดังนี้  

    1.1 หองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน

ภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  

   1.1.1 คุณสมบัติผูสมัคร 

1)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา 

หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2565 
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2)  มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPAX) 2 ปการศึกษา (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5) ไม

ต่ำกวา 2.50 

3)  เปนโสด  

4)  สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

และการทำกิจกรรม  

5)  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม  

6)  มีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  

7)  ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา  

8)  สามารถเรียนเสรมิพิเศษ วันจันทร – วันศุกร ระหวางเวลา 16.30 – 17.30 น. ทุกวัน 

โดยไมมีเงื่อนไข 

9)  สามารถเขารวมกิจกรรมหรือคายเสริมทักษะตามที่โครงการหองเรียนพิเศษกำหนดได 

   1.1.2 จำนวนท่ีรับ  30 คน 

   1.1.3 หลักฐานและคาธรรมเนียมการสมัคร 

  1)  ใบสมัครนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2566 ของโรงเรยีนปากชอง  

พรอมคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท  

  2)  สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมฉบับจริง 

   3)  รูปถายนักเรียนขนาด 1 ½  น้ิว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ถายไวไมเกิน 6 เดือน จำนวน 2 

รูป   

   4)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศกึษาปที่ 6 (ปพ.1 : ป) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

หรือใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ.7) จากสถานศึกษาวากำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 

2565 พรอมเอกสารที่ระบุผลการเรียน ตามที่กำหนดในคุณสมบัติการรับสมัครของหองเรียนพิเศษ 

    1.1.4 วันและเวลาการรับนักเรียน 

รับสมัคร 

(สมัครดวยตนเอง) 

14 – 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2566 เวลา  08.30 – 16.30 น 

ณ  หอประชุมตะโกราย  โรงเรยีน

ปากชอง 

สอบคัดเลือก วันเสารท่ี  4  มีนาคม  2566 ตั้งแตเวลา  09.00 น. ณ  โรงเรยีน

ปากชอง   

ประกาศผล 9 มีนาคม  2566 โรงเรียนปากชอง  และ 

http://www.pcschool.ac.th 

รายงานตัวและมอบตัว 11 มีนาคม  2566 เวลา  09.00 – 12.30 น. 

 ณ  โรงเรียนปากชอง 
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1.1.5 วิชาท่ีสอบและตารางสอบ 

สอบจำนวน 5 วิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ ภาษาไทย  

โดยใชแบบทดสอบที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น เนื้อหาไมเกินชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

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 

หมายเหตุ  - ใหนักเรียนนำปากกา ดินสอดำ 2B และบัตรประจำตัวผูเขาสอบมาแสดงตอกรรมการ     

คุมสอบ ในวันสอบคัดเลือก และมารายงานตัวสอบกอนเวลา 8.30 น. 

 - เลขประจำตัวสอบและสถานท่ีสอบจะประกาศใหทราบอีกครั้ง 

  

 1.2 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (Gifted) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

  1.2.1 คุณสมบัติผูสมัคร 

1)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา 

หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที ่6 ปการศึกษา 2565 

2)  มีผลการเรยีนดังนี้  

   (1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPAX) 2 ปการศึกษา (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4     

    และ 5) ไมต่ำกวา 3.00 

   (2) ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5  

     ไมต่ำกวา 3.00  

   (3) ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5  

     ไมต่ำกวา 3.00 

3)  เปนโสด  

4)  สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

และการทำกิจกรรม 

5)  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม  

6)  มีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  

7)  ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา  

8)  สามารถเรียนเสรมิพิเศษ วันจันทร – วันศุกร ระหวางเวลา 16.30 – 17.30 น. ทุกวัน 

โดยไมมีเงื่อนไข 

9)  สามารถเขารวมกิจกรรมหรือคายเสริมทักษะตามทีโ่ครงการหองเรียนพิเศษกำหนดได 
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  1.2.2 จำนวนท่ีรับ  30 คน 

  1.2.3 หลักฐานและคาธรรมเนียมการสมัคร 

  1)  ใบสมัครนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2566 ของโรงเรยีนปากชอง  

พรอมคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท  

  2)  สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมฉบับจริง 

   3)  รูปถายนักเรียน ขนาด 1 ½  นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ถายไวไมเกิน 6 เดือน จำนวน 

2 รูป   

   4)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศกึษาปที่ 6 (ปพ.1 : ป) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

หรือใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ.7) จากสถานศึกษาวากำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 

2565 พรอมเอกสารที่ระบุผลการเรียน ตามที่กำหนดในคุณสมบัติการรับสมัครของหองเรียนพิเศษ 

    1.2.4 วันและเวลาการรับนักเรียน 

รับสมัคร 

(สมัครดวยตนเอง) 

14 – 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2566 เวลา  08.30 – 16.30 น 

ณ  หอประชุมตะโกราย  โรงเรยีน

ปากชอง 

สอบคัดเลือก วันเสารท่ี  4  มีนาคม  2566 ตั้งแตเวลา  09.00 น. ณ  โรงเรยีน

ปากชอง   

ประกาศผล 9 มีนาคม  2566 โรงเรียนปากชอง  และ 

http://www.pcschool.ac.th 

รายงานตัวและมอบตัว 11 มีนาคม  2566 เวลา  09.00 – 12.30 น. 

 ณ  โรงเรียนปากชอง 

 

  1.2.5 วิชาที่สอบและตารางสอบ 

สอบโดยใชแบบทดสอบของเครอืขายโรงเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรฯ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 2 วิชา ไดแก  

วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร 

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. 

 - เลขประจำตัวสอบและสถานท่ีสอบจะประกาศใหทราบอีกครั้ง 
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  1.2.6 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก  

  โรงเรียนประกาศผลการคัดเลือกเรยีงตามลำดับคะแนนรวม  และประกาศรายชื่อบัญชีสำรอง             

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

  1.2.7  คาบำรุงการศึกษา มีรายการคาใชจายดังรายละเอียด 

 - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

 - คาจางครทูี่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

 - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียน 

  เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให       500   บาท 

 - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

 - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    300   บาท 

 - คาบำรุง/คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

 - คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน     400   บาท 

 - หองเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (Gifted)          10,000  บาท 

         รวม  12,950 บาท 

 

  1.3. หองเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ (PCP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  

  1.3.1 คุณสมบัติผูสมัคร 

- สำเร็จการศกึษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา  

หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที ่6 ปการศึกษา 2565 

- มีผลการเรียนดังนี้  

   1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPAX) 2 ปการศึกษา (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4     

         และ 5) ไมต่ำกวา 2.50 

   2) ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นประถมศกึษาปที่ 4 และ 5  

     ไมต่ำกวา 2.50  

   3) ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นประถมศกึษาปที่ 4 และ 5  

     ไมต่ำกวา 2.50 

- เปนโสด  

- สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศกึษา 

และการทำกิจกรรม 

- มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤตดิี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม  

- มีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี  

- ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา  

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

โดยไมมีเงื่อนไข 
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- สามารถเขารวมกิจกรรมหรือคายเสริมทักษะตามที่โครงการหองเรียนพิเศษกำหนดได 

  1.3.2 จำนวนที่รับ  35 คน 

  1.3.3 หลักฐานและคาธรรมเนียมการสมัคร 

  -  ใบสมัครนักเรียนโครงการหองเรยีนพิเศษ ปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนปากชอง  

พรอมคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท  

  - สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมฉบับจริง 

   - รูปถายนักเรียน ขนาด 1 ½  นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ถายไวไมเกิน 6 เดือน จำนวน 2 

รปู   

   - หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ปพ.1 : ป) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

หรือใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ.7) จากสถานศึกษาวากำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 

2565 พรอมเอกสารที่ระบุผลการเรียน ตามที่กำหนดในคุณสมบัติการรับสมัครของหองเรียนพิเศษ 

    1.3.4 วันและเวลาการรับนักเรียน 

รบัสมัคร 

(สมัครดวยตนเอง) 

14 – 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2566 เวลา  08.30 – 16.30 น 

ณ  หอประชุมตะโกราย  โรงเรยีน

ปากชอง 

สอบคัดเลือก วันเสารท่ี  4  มีนาคม  2566 ตั้งแตเวลา  09.00 น. ณ  โรงเรยีน

ปากชอง   

ประกาศผล 9 มีนาคม  2566 โรงเรียนปากชอง  และ 

http://www.pcschool.ac.th 

รายงานตัวและมอบตัว 11 มีนาคม  2566 เวลา  09.00 – 12.30 น. 

 ณ  โรงเรียนปากชอง 

 

  1.3.5 วิชาที่สอบและตารางสอบ 

สอบจำนวน 5 วิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศกึษา และ ภาษาไทย  

โดยใชแบบทดสอบที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น เนื้อหาไมเกินชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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. 

 - เลขประจำตัวสอบและสถานท่ีสอบจะประกาศอีกครั้ง 

  1.3.6 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก  

  โรงเรียนประกาศผลการคัดเลือกเรยีงตามลำดับคะแนนรวม  และประกาศรายชื่อบัญชีสำรอง             

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

  1.3.7  คาบำรุงการศึกษา ดังรายละเอียด 

 - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

 - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    300   บาท 

 - คาบำรุง/คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

 - คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน     400   บาท 

 - หองเรยีนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

  กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program)                  22,500 บาท 

         รวม  23,750 บาท 

 

2. ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 หองเรียนปกติ 

2.1 จำนวนรับ ทั้งสิ้น 400 คน 

  2.1.1 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ สอบคัดเลือก   จำนวน  160  คน 

  2.1.2 นักเรียนท่ัวไป สอบคัดเลือก     จำนวน  240  คน  

 ประกอบดวย ประเภทสอบคดัเลือก     จำนวน 120  คน 

   ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ    จำนวน  20 คน  

    - ดานกีฬา 10 คน (ฟุตบอล 10 คน) 

  - ดานศลิปะ 10 คน  (ไดแก นาฏศิลป, ดนตรีพื้นเมือง, ดนตรีไทย 3 คน /  

  ดนตรีสากล 3 คน /  ทัศนศิลป 4 คน)  

   ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ      จำนวน  20 คน 

 หมายเหตุ  จำนวนนักเรียนความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ คิดสัดสวนในจำนวนรับนักเรียนทั่วไป  

2.2 คุณสมบัติผูสมัคร 

   2.2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลัง

ศกึษาในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2565 

    2.2.2 เปนโสด 

    2.2.3 มีความประพฤติเรียบรอย 

    2.2.4 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง 

    2.2.5 มีผูปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติ และการเรียน 
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  2.2.6 มีคณุสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ตามประเภทที่สมัคร 

2.3 ประเภทนักเรียนที่รับ 

  2.3.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คือ นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบานท่ีอยูในเขตพื้นที่บริการของ

โรงเรียน  (มีทะเบียนบานอยูในอำเภอปากชอง 12 ตำบล)  อยางนอย 2 ป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 และ

ตองอาศัยอยูกับบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ที่เปนเจาบานหรือเจาของบาน 

2.3.2 นักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป  คือ นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ หรือ นักเรียนที่อาศยัอยูนอก

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 

  2.3.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ  คือนักเรียนที่มีคณุสมบัติตามขอ 2.2.1 - 2.2.6 และมี

คณุสมบัติเฉพาะดังน้ี 

         - ดานกีฬาฟุตบอล จำนวน 8 คน 

   1) มีความสามารถดานฟุตบอล  โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือมีผลงาน        

การแขงขัน โดยนำสำเนาเกียรติบัตรมาแสดงในวันคัดเลือก  

   2) เขารับการทดสอบดานฟุตบอล และผานการทดสอบตามวิธีการและเกณฑที่โรงเรียน

กำหนด โดยนักเรียนตองเตรียมชุดกีฬามาเอง   

                            -  ดานนาฏศิลป/ ดนตรีพื้นเมือง/ ดนตรไีทย จำนวน 3 คน 

   1) เปนนักเรียนนาฏศิลป/ นักดนตรีพ้ืนเมือง/ นักดนตรีไทยของโรงเรียน โดยมี

ใบรับรองจากโรงเรียน หรือ มีผลงานการประกวดแขงขันทักษะดานดนตรีนาฏศิลป โดยมีเหรียญรางวัล/

สำเนาเกียรติบัตรมาแสดงในวันคัดเลือก   

   2) ทดสอบความสามารถดานนาฏศิลป/ นักดนตรีพ้ืนเมือง/ นักดนตรีไทยที่ตนเองถนัด  

อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น  โดยนักเรียนตองเตรียมเพลงประกอบการแสดงมาเอง 

         - ดานดนตรสีากล/ ดุริยางค จำนวน 3 คน  

   1) เปนนักเรียนดนตรีสากล/ดุริยางคของโรงเรยีน  โดยมีใบรับรองจากโรงเรียน  หรือมี

ผลงานการประกวดแขงขันทักษะดานดนตรีสากล/ดุริยางค เหรียญรางวัล/สำเนาเกียรติบัตรมาแสดงในวันคัดเลือก  

   2) ทดสอบความสามารถดานดนตรสีากล/ ดุริยางคท่ีตนเองถนัดอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 

         - ดานศิลปะ/ ทัศนศิลป จำนวน 4 คน  

   1) เปนนักเรียนที่มีความสามารถดานทัศนศิลป ของโรงเรียน โดยมีใบรับรองจากโรงเรียน 

หรือมีผลงานการประกวดแขงขันทักษะดานศิลปะ (ทัศนศิลป)  มีเหรียญรางวัล/ สำเนาเกียรติบัตรมาแสดงในวัน 

คัดเลือก  

   2) ทดสอบความสามารถดานทัศนศิลปท่ีตนเองถนัดอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น โดย

นักเรียน ตองนำอุปกรณมาเอง 

   หมายเหตุ  จำนวนนักเรียนที่ผานการคัดเลือกในแตละดานใหอยูในดุลพินิจของ

คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ นักเรียนที่ทดสอบความสามารถพิเศษตองเตรียมอุปกรณมา

เอง  ยกเวน ประเภทดุริยางค โรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณให 
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  หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกสามารถศึกษาไดในประกาศโรงเรยีนปากชอง เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการสอบคัดเลือก นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ปการศึกษา 2566 

  2.3.4 นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ  คือนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามขอ 2.2.1 – 2.2.6 และมี

คุณสมบัติเฉพาะดังน้ี 

   ขอ 1  นักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผูบริจาคที่ดินและสิ่งกอสรางเพ่ือจัดตั้งโรงเรยีนซึ่งมี

เงื่อนไขและขอตกลงรวมกันมากอนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 

   ขอ 2  นักเรียนท่ีเปนผูยากไรและดอยโอกาส 

   ขอ 3  นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบภัยพิบัติที่ตองไดรบัการ

สงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 

   ขอ 4  นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนปากชอง 

   ขอ 5  นักเรียนที่อยูในอุปการคุณของผูทำคุณประโยชนใหกับโรงเรียน  อยางตอเนื่อง 

โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 

    (1)  เปนนักเรียนที่อยูในอุปการะของผูที่ใหความชวยเหลือสนับสนุนการ

ดำเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป   โดยผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการรบันักเรียนระดับโรงเรียน 

    (2)  นักเรียนเปนผูที่มีศักยภาพในการศกึษา โดยพิจารณาจาก 

ผลการเรียน  หรือผลการสอบคดัเลือก หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงศักยภาพในการเรียน 

    (3)  เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบของ

โรงเรียน โดยมีคำรับรองจากผูมีอุปการคุณของนักเรียน 

    (4) จำนวนนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่จะรับไดไมเกินรอยละ 5 ของแผนการรับ

นักเรียน  

   (5)  การพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนถือวาสิ้นสุด

   หมายเหตุ 

       1) นักเรียนท่ีจะสมคัรเงื่อนไขพิเศษตองเปนนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทในเขตพ้ืนที่

บริการหรือสมัครสอบคัดเลือกประเภททั่วไปกอน  

      2) ติดตอขอรับใบสมัครและสมัครท่ีโรงเรียนปากชอง  ตั้งแตวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 

       3) หลักฐานการสมัคร 

      (1) หลักฐานการสมัครท่ีออกโดยโรงเรียนปากชอง ที่ไดจากการสมัครประเภทนักเรยีน     ใน

เขตพืน้ที่บริการ และนักเรียนทั่วไป 
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      (2) หลักฐานอ่ืน ๆ ตามคุณสมบตัิของนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  

 หมายเหตุ หลักเกณฑของนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษสามารถศึกษาไดในประกาศโรงเรียนปากชอง เรื่อง 

ประกาศโรงเรียนปากชอง เรื่อง คุณสมบัติของนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ โรงเรียนปากชอง ปการศกึษา 2566 

2.4 หลักฐานการสมัคร 

  2.4.1 ใบสมัครของโรงเรียนปากชอง จำแนกตามประเภทของการสมัคร 

  2.4.2 ทะเบียนบาน ฉบับจริงพรอมสำเนาของผูสมัคร (ฉบับจริงใชสำหรับกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติ) 

  2.4.3 ใบ ปพ. 1 : ป  หรอืใบรับรองจากทางโรงเรียนวากำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี  6   

ปการศึกษา 2565  (ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ โรงเรยีนจะเก็บเฉพาะสำเนาไว)  

  2.4.4 รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รปู 

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

โรงเรียนจะเก็บสำเนาไว)   

  2.4.6 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  100  บาท 

หมายเหตุ  ใหผูปกครองลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ และตองนำฉบับจริงมาแสดงในวันสมคัรดวย โดยหาก

ตรวจสอบพบวาเอกสารฉบับจริงไมถูกตองกับเอกสารท่ีสมัครสอบ โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิตัดชื่อออกจากระบบการ

รับนักเรียน 

2.5 กำหนดวันรับสมัคร การสอบคัดเลือก  ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 

  2.5.1 นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ 
  

  จำหนายระเบียบการ  วันที่ 8 – 15 มีนาคม 2566  

     เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 
 

การรับสมัคร   วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566  

     เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 

สมัครดวยตนเอง ณ.หอประชุมตะโกราย โรงเรียนปากชอง  

 สอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) วันที่ 15 มีนาคม 2566 

เวลา 07.30 – 08.00 น.  

- นักเรียนสมัครประเภทกีฬา ตรวจสอบรายชื่อและเขาแถวบริเวณโดม 

     หนาหอประชุม 50 ป โรงเรียนปากชอง 

- นักเรียนสมัครประเภทดนตรี นาฏศิลป และทัศนศิลป ตรวจสอบรายชื่อและเขา

แถวบรเิวณโดมจำรัสสืบศิริ 

- ใหนักเรียนนำเอกสารประกอบฉบับจริงและสำเนา ไดแก เกียรติบัตร การประกวด

แขงขัน หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนมาแสดงกับเจาหนาท่ีรับรายงานตัว โดย
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หากตรวจสอบพบวาเอกสารฉบับจริงไมถูกตอง  โรงเรียนขอสงวนสิทธิต์ัดชื่อออก

จากระบบการรับนักเรียน  

     เวลา 08.00 – 08.30 น. รับฟงคำชี้แจง / นักเรียนแยกไปคัดเลือก 

     เวลา 09.00 – 16.30 น. สอบคัดเลือก 

 ประกาศผล   วันท่ี 16 มีนาคม 2566  

ณ โรงเรียนปากชอง และ ผานทางเว็บไซตโรงเรยีนปากชอง 

http://www.pcschool.ac.th 

 รายงานตัว   วันท่ี 16 มีนาคม 2566 

     เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ โรงเรยีนปากชอง 

สอบคัดเลือก (สอบขอเขียน) วันท่ี 25 มีนาคม 2566 

     เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรยีนปากชอง 

 มอบตัว    วันท่ี 1 เมษายน 2566 

     ณ โรงเรียนปากชอง 

2.5.2 นกัเรียนประเภทในเขตพื้นท่ีบริการ ทั่วไป และ ความสามารถพเิศษ 

จำหนายระเบียบการ   วันที่ 8 – 15 มีนาคม 2566  

    เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 

 รับสมัคร    วันท่ี 11 – 15 มีนาคม 2566 

เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ  

สมัครดวยตนเอง ณ.หอประชุมตะโกราย โรงเรียนปากชอง  

 สอบคัดเลือก (สอบขอเขียน) วันท่ี 25 มีนาคม 2566 

     เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรยีนปากชอง 

 ประกาศผล   วันท่ี 29 มีนาคม 2566 

ณ โรงเรียนปากชอง และ ผานทางเว็บไซตโรงเรยีนปากชอง 

http://www.pcschool.ac.th 

 รายงานตัว   วันท่ี 29 มีนาคม 2566 

     เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ โรงเรยีนปากชอง 

 มอบตัว    วันท่ี 1 เมษายน 2566 

     ณ โรงเรียนปากชอง 

  นำเอกสารฉบับจริงที่สงในระบบสมัครสอบพรอมสำเนา โดยหากตรวจสอบพบวาเอกสาร      

ฉบับจริงไมถูกตองกับเอกสารที่สมัครสอบ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ตัดชื่อออกจากระบบการรับนักเรียน 
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2.5.3  นักเรียนประเภทเง่ือนไขพิเศษ 

 รับสมัคร   วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566  

     เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 

สมัครดวยตนเอง โดยสมัครหลังจากสมัครหองเรียนปกติ  

ณ.หอประชุมตะโกราย โรงเรียนปากชอง  

 สอบคัดเลือก (สอบขอเขียน) วันท่ี 25 มีนาคม 2566 

     เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรยีนปากชอง 

 ประกาศผล   วันท่ี 29 มีนาคม 2566  

ณ.โรงเรียนปากชอง และ ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง 

http://www.pcschool.ac.th 

 รายงานตัว   วันท่ี 29 มีนาคม 2566 

     ณ โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันท่ี 1 เมษายน 2566 

     ณ โรงเรียนปากชอง 

  นำเอกสารฉบับจริงทีส่งในระบบสมัครสอบพรอมสำเนา โดยหากตรวจสอบพบวาเอกสารฉบับ

จริงไมถูกตองกับเอกสารท่ีสมัครสอบ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ตัดชื่อออกจากระบบการรับนักเรียน 

 ตารางการรับนักเรียน 

ประเภท วันรับสมัคร คัดเลือก 
สอบ

ขอเขียน 

ประกาศผล/ 

รายงานตัว มอบตวั 

ความสามารถพิเศษ 11 – 12 มี.ค.66 15 มี.ค.65 25 มี.ค.66 16 มี.ค.66 1 เม.ย.66 

สอบคัดเลือก 11 – 15 มี.ค.66 - 25 มี.ค.66 29 มี.ค. 66 1 เม.ย.65 

เงื่อนไขพิเศษ 11 – 15 มี.ค.66 - 25 มี.ค.66 29 มี.ค. 66 1 เม.ย.65 

2.5.4 วิชาที่สอบ วันสอบ และตารางสอบ 

 วิชาท่ีสอบ  ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  

 โดยขอสอบอยูในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเนื้อหาไมเกินชั้นประถมศึกษาปที่ 6   

ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียว ออกขอสอบโดยโรงเรียนปากชอง 

 อุปกรณที่ใชในการสอบ   ดินสอ 2B  ยางลบดินสอ  และปากกาสีดำหรือสีน้ำเงนิ 

วันสอบคัดเลือก (สอบขอเขียน)  วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.  
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ตารางสอบ 

 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 

 

หมายเหตุ  - ใหนักเรียนนำปากกา ดินสอดำ 2B และบัตรประจำตัวผูเขาสอบมาแสดง ตอกรรมการ     

คุมสอบ ในวันสอบคัดเลือก และมารายงานตัวสอบกอนเวลา 8.30 น. 

2.5.5 เกณฑการพิจารณา/และการประกาศผลสอบ   

การพิจารณาประกาศผลการสอบคัดเลือก คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรยีนคดิคะแนนเปนรอยละ 

100 โดยประกาศผลสอบเรียงตามลำดับคะแนนและลำดับท่ีสำรอง ทุกคน 

 2.5.6 การรายงานตัวและมอบตัว 

การรายงานตัว นักเรียนมารายงานตัวดวยตนเอง  

การมอบตัว     นักเรียนมามอบตัวดวยตนเอง พรอมผูปกครอง โดยนำเอกสารดังรายละเอียด และ

ชำระเงินคาบำรุงการศึกษาภาคเรียนท่ี 1/2566  

  การเตรียมเอกสาร 

- เอกสารการมอบตัวของทางโรงเรียนซึ่งรับในวันรายงานตัว 

- หลักฐานการจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ปพ.1 : ป)  พรอมสำเนา 1  ฉบับ 

- ทะเบียนบานของนักเรียน บิดา และมารดา พรอมสำเนา อยางละ  1  ฉบับ 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา และมารดาอยางละ  1  ฉบับ 

- สูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน  พรอมสำเนา 1  ฉบับ 

- ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของนักเรียน บิดา หรือมารดา พรอมสำเนา (ถามี) 

- รปูถายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดมิ) ขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป  

2.5.7 คาใชจายในการศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2566  

 - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

  - คาจางครทูี่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

  - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร 

                      ใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให     500   บาท 
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  - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

  - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    300   บาท 

  - คาบำรุง คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

  - คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน     400   บาท 

          รวม    2,950 บาท 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

 จำนวนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2566 รับทั้งสิ้น จำนวน 545 คน 

โดยแบงเปนแผนการเรยีนตามศักยภาพนักเรียนดังนี้ 

3. ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โครงการหองเรียนพิเศษ รับทั้งสิ้น 65 คน ไดแก 

     3.1 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (SMTE) ระดับชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

   3.1.1 คุณสมบัติผูสมัคร 

1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ   

         เทียบเทาหรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2565 หรือเทียบเทา 

2)  มีผลการเรียนดังนี ้

    - ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 2  

                และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไมต่ำกวา 2.75 

- ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5  ภาคเรยีน 

   (ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรยีนที่ 1)    

   ไมต่ำกวา 2.75 

             - ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไมต่ำกวา 2.75 

      3) เปนโสด  

      4) สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา             

                    และการทำกิจกรรม 

      5)  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม  

      6) มีระเบียบวินยัและอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  

      7) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา  

      8) สามารถเรยีนเสริมพิเศษ วันจันทร – วันศุกร ระหวางเวลา 16.30 – 17.30 น. ทุกวัน 

         โดยไมมีเงื่อนไข 

      9) สามารถเขารวมกิจกรรมหรือคายเสริมทักษะตามที่โครงการหองเรียนพิเศษกำหนดได 

   3.1.2 จำนวนนักเรียนท่ีรับ  30 คน 

    3.1.3 หลักฐานและคาธรรมเนียมการสมัคร 
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   1) ใบสมัครนักเรียนโครงการหองเรยีนพิเศษ ปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนปากชอง  

พรอมคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท  

   2) สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมฉบับจริง 

 3) รปูถายนักเรียน ขนาด 1 ½  นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา  

         ถายไวไมเกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป   

4)  หลักฐานการจบหลักสูตรมัธยมศกึษาตอนตน (ปพ.1 :  บ) หรือ ใบรับรองการเปน 

    นักเรียน (ปพ. 7) จากสถานศึกษาวากำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา     

    2565 และระบุผลการเรยีนตามที่กำหนดในคุณสมบัติการรับสมัครของหองเรียนพิเศษ 

   3.1.4 วันและเวลาการรับนักเรียน 

รับสมัคร 

(สมัครดวยตนเอง) 

14 – 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2566 เวลา  08.30 – 16.30 น 

ณ  หอประชุมตะโกราย   

ณ โรงเรียนปากชอง 

สอบคัดเลือก วันอาทิตยที่ 5  มีนาคม  2566 ตั้งแตเวลา  09.00 น.  

ณ โรงเรียนปากชอง   

ประกาศผล 9 มีนาคม  2566 โรงเรียนปากชอง  และ 

http://www.pcschool.ac.th 

รายงานตัวและมอบตัว 11 มีนาคม  2566 เวลา  09.00 – 12.30 น. 

 ณ  โรงเรียนปากชอง 

   

 3.1.5 วิชาที่สอบและตารางสอบ 

สอบโดยใชแบบทดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 วิชา ไดแก วิชาคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร 

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. 

 - เลขประจำตัวสอบและสถานท่ีสอบจะประกาศใหทราบอีกครั้ง 
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  3.1.6 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก  

  โรงเรียนประกาศผลการคัดเลือกเรยีงตามลำดับคะแนนรวม  และประกาศรายชื่อบัญชีสำรอง             

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

   3.1.7  คาบำรุงการศกึษา มีรายการคาใชจายดังรายละเอียด 

 - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

 - คาจางครทูี่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

 - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียน 

  เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให       500   บาท 

 - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

 - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    300   บาท 

 - คาบำรุง/คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

 - คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน     400   บาท 

 - หองเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 

  และสิ่งแวดลอม (SMTE)                       8,000  บาท 

         รวม    10,950 บาท 

  3.2 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย (MSP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     3.2.1 คุณสมบัติผูสมัคร 

1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา 

หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2565 หรือเทียบเทา 

2) มีผลการเรียนดังนี้ 

  - ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  

      และชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไมต่ำกวา 2.50 

   - ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5  ภาคเรยีน (ชั้นมัธยมศึกษา 

      ปที ่1 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรยีนที่ 1) ไมต่ำกวา 2.50 

  - ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

     ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 2 และชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1) ไมต่ำกวา 2.50 

3) เปนโสด  

4) สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

และการทำกิจกรรม 

5) มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม  

6) มีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  

7) ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษา  

8) สามารถเรียนเสริมพิเศษ วันจันทร – วันศกุร ระหวางเวลา 16.30 – 17.30 น. ทุกวัน 

โดยไมมีเงื่อนไข 
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9) สามารถเขารวมกิจกรรมหรือคายเสริมทักษะตามที่โครงการหองเรียนพิเศษกำหนดได 

  3.2.2 จำนวนนกัเรียนที่รับ  35 คน 

  3.2.3 หลักฐานและคาธรรมเนียมการสมัคร 

    1) ใบสมัครนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนปากชอง  

พรอมคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท  

    2) สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมฉบับจริง 

     3) รูปถายนักเรียน ขนาด 1 ½  นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ถายไวไมเกิน 6 เดอืน 

จำนวน 2 รูป   

     4) หลักฐานการจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.1 :  บ) หรือ ใบรบัรองการเปนนักเรียน 

(ปพ. 7) จากสถานศึกษาวากำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2565 และระบุผลการเรียนตามที่

กำหนด   ในคณุสมบัติการรับสมัครของหองเรียนพิเศษ 

   3.2.4 วันและเวลาการรับนักเรียน 

รับสมัคร 

(สมัครดวยตนเอง) 

14 – 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2566 เวลา  08.30 – 16.30 น 

ณ  หอประชุมตะโกราย  

ณ  โรงเรยีนปากชอง 

สอบคัดเลือก วันอาทิตยที่ 5  มีนาคม  2566 ตั้งแตเวลา  09.00 น.  

ณ  โรงเรยีนปากชอง   

ประกาศผล 9 มีนาคม  2566 โรงเรียนปากชอง  และ 

http://www.pcschool.ac.th 

รายงานตัวและมอบตัว 11 มีนาคม  2566 เวลา  09.00 – 12.30 น. 

ณ  โรงเรยีนปากชอง 

  

 3.2.5 วิชาท่ีสอบและตารางสอบ 

 สอบจำนวน 3 วิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยใชแบบทดสอบท่ีทางโรงเรียน  

จัดทำขึ้น เนื้อหาไมเกินชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เวลา วิชาที่สอบ 

09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร 

11.00 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ 

13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร 

หมายเหตุ  - ใหนักเรียนนำปากกา ดินสอดำ 2B และบัตรประจำตัวผูเขาสอบมาแสดง ตอกรรมการ     

คุมสอบ ในวันสอบคัดเลือก และมารายงานตัวสอบกอนเวลา 8.30 น. 
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3.2.6 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก  

  โรงเรียนประกาศผลการคัดเลือกเรยีงตามลำดับคะแนนรวม  และประกาศรายชื่อบัญชีสำรอง             

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

  3.2.7  คาบำรุงการศึกษา มีรายการคาใชจายดังรายละเอียด 

 - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

 - คาจางครทูี่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

 - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียน 

  เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให       500   บาท 

 - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

 - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    300   บาท 

 - คาบำรุง/คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

 - คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน     400   บาท 

 - หองเรยีนพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย (MSP)          8,000   บาท 

         รวม    10,950 บาท 

 

4. ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หองเรียนปกติ รับทั้งสิ้น 480 คน ดังนี้  

โรงเรียนปากชองจัดแผนการเรยีนตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียนดังนี้ 

กลุมเนนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  ไดแก 

  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (ISM)   6 หองเรียน  จำนวน 240 คน 

   - โครงการวิทยาศาสตรพลังสิบ  1 หองเรียน     จำนวน 40 คน 

     กลุมเนนภาษา   

-  แผนการเรียนเพิ่มเติมภาษาจนี (ICP)     จำนวน 40 คน 

-  แผนการเรียนเพิ่มเติมภาษาเกาหลี - ญี่ปุน (IKP- IJP)  จำนวน 40 คน 

-  แผนการเรียนเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ (IEP)    จำนวน 40 คน 

-  แผนการเรียนเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร  (ITP)    จำนวน 40 คน 

-  แผนการเรียนเพ่ิมเติมศิลป - สังคม (IAP - ISP)    จำนวน 40 คน 

4.1 ประเภทนักเรียนท่ีรับ 

4.1.1 ประเภทนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนเดิม  

โดยรับนักเรียนโรงเรียนปากชองที่มีความประสงค และมีศักยภาพ เขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 4 โดยจำนวนที่รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เดิม(รับไว) มีรายละเอียดมีดังนี้ 

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (ISM)      จำนวน 163 คน 

  - โครงการวิทยาศาสตรพลังสิบ  1 หองเรียน    จำนวน 38 คน 

  -  แผนการเรียนเพิ่มเติมภาษาจนี (ICP)    จำนวน 37 คน 

  -  แผนการเรียนเพิ่มเติมภาษาเกาหลี   จำนวน 19 คน 
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-  แผนการเรียนเพิ่มเติมภาษาญี่ปุน (IKP- IJP)  จำนวน 19 คน 

-  แผนการเรียนเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ (IEP)   จำนวน 40 คน 

-  แผนการเรียนเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร  (ITP)   จำนวน 38 คน 

-  แผนการเรียนเพ่ิมเติมศิลปะ (IAP)     จำนวน 18 คน 

-  แผนการเรียนเพ่ิมเติม สังคม (ISP)    จำนวน 19 คน 

 

 4.1.2 ประเภทนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สอบคัดเลือก รับนักเรียนโรงเรียนปากชองและ

โรงเรียนอ่ืนที่มีความประสงคจะศึกษาตอชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 โดย รับเพ่ิมเติมจากนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนปากชอง(เดิม) และนักเรียนที่สละสิทธิ์เพิ่มเติม ท้ังนี้เพ่ือใหเต็มแผนการรับ

นักเรียน ปการศึกษา 2566 

จำนวนที่รับ  

-  แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (ISM)      จำนวน 77 คน 

  -  โครงการวิทยาศาสตรพลังสิบ  1 หองเรียน    จำนวน 2 คน 

  -  แผนการเรียนเพิ่มเติมภาษาจนี (ICP)    จำนวน 3 คน 

  -  แผนการเรียนเพิ่มเติมภาษาเกาหลี   จำนวน 1 คน 

  -  แผนการเรียนเพิ่มเติมภาษาญี่ปุน (IKP- IJP)  จำนวน 1 คน 

  -  แผนการเรียนเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร  (ITP)   จำนวน 2 คน 

  -  แผนการเรียนเพ่ิมเติมศิลปะ (IAP)     จำนวน 2 คน 

  -  แผนการเรียนเพ่ิมเติม สังคม (ISP)    จำนวน 1 คน 

 หมายเหตุ จำนวนรับนักเรียนแตละแผนการเรียนอาจเพ่ิมข้ึนหากมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนปากชอง(เดิม) สละสิทธิ์ 

 4.1.3 ประเภทนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ความสามารถพเิศษ รับนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษศิลปะ 

จำนวนที่รับ   แผนการเรียนเพ่ิมเติมศิลปะ (IAP) จำนวน 2 คน 

หมายเหตุ หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกสามารถศึกษาไดในประกาศโรงเรียนปากชอง เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ปการศึกษา 2566 

 

4.1.4 นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ          รบัไมเกิน 10 คน 

4.2 คุณสมบัติผูสมัคร 

   4.2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรอืกำลังศึกษา

ในชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ปการศึกษา 2565 

   4.2.2 เปนโสด 

   4.2.3 มีความประพฤติเรียบรอย 

   4.2.4 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง 
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   4.2.5 มีผูปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับความประพฤติ และการเรียน 

 4.2.6 มีคณุสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ ตามประเภทที่สมัคร 

  4.2.7 นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ คือนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 4.2.1 – 4.2.6  และมี

คุณสมบัติเฉพาะดังน้ี 

   ขอ 1  นักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผูบริจาคที่ดินและสิ่งกอสรางเพ่ือจัดตั้งโรงเรยีนซึ่งมี

เงื่อนไขและขอตกลงรวมกันมากอนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

   ขอ 2  นักเรียนท่ีเปนผูยากไรและดอยโอกาส 

   ขอ 3  นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบภัยพิบัติที่ตองไดรบัการ

สงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 

   ขอ 4  นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนปากชอง 

   ขอ 5  นักเรียนที่อยูในอุปการคุณของผูทำคุณประโยชนใหกับโรงเรียน  อยางตอเนื่อง 

โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 

    (1)  เปนนักเรียนที่อยูในอุปการะของผูที่ใหความชวยเหลือสนับสนุนการ

ดำเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป   โดยผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการรบันักเรียนระดับโรงเรียน 

    (2)  นักเรียนเปนผูที่มีศักยภาพในการศกึษา โดยพิจารณาจาก 

ผลการเรียน  หรือผลการสอบคดัเลือก หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงศักยภาพในการเรียน 

    (3)  เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบของ

โรงเรียน โดยมีคำรับรองจากผูมีอุปการคุณของนักเรียน 

    (4) จำนวนนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่จะรับไดไมเกินรอยละ 5 ของแผนการรับ

นักเรียน  

   (5)  การพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนถือวาสิ้นสุด 

หมายเหตุ 

       1) นักเรียนท่ีจะสมัครเงื่อนไขพิเศษตองเปนนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกตามแผนการเรียนที่

เลือกและจะพิจารณาแผนการเรียนเพ่ิมเติมภาษาเทานั้น  

      2) ติดตอขอรับใบสมัครและสมัครท่ีโรงเรียนปากชอง  ตั้งแตวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 

       3) หลักฐานการสมัคร 

      1)  หลักฐานการสมัครที่ออกโดยโรงเรียนปากชอง  

      2)  หลักฐานอ่ืน ๆ ตามคุณสมบัติของนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  
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 หมายเหตุ หลักเกณฑของนักเรียนที่มีเงื่อนไชพิเศษสามารถศกึษาไดในประกาศโรงเรยีนปากชอง เรื่อง 

ประกาศโรงเรียนปากชอง เรื่อง คุณสมบัติของนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ โรงเรียนปากชอง ปการศกึษา 2566 

 

4.3 หลกัฐานการสมัคร 

  4.3.1 ใบสมัครของโรงเรียนปากชอง จำแนกตามประเภทของการสมัคร 

  4.3.2 ทะเบียนบาน ฉบับจริงพรอมสำเนาของผูสมัคร (ฉบับจริงใชสำหรับกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติ) 

  4.3.3 ใบ ปพ. 1 : ป  หรอืใบรับรองจากทางโรงเรียนวากำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ปการศึกษา 2565  (ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ โรงเรยีนจะเก็บเฉพาะสำเนาไว)  

  4.4.4 รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รปู 

  4.3.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)  ไดแก  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  (ฉบับจรงิพรอมสำเนา 

โรงเรียนจะเก็บสำเนาไว)   

  4.3.6 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  100  บาท 

หมายเหตุ  ใหผูปกครองลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ และตองนำฉบับจริงมาแสดงในวันสมคัรดวย โดยหาก

ตรวจสอบพบวาเอกสารฉบับจริงไมถูกตองกับเอกสารท่ีสมัครสอบ โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิตัดชื่อออกจากระบบการ

รับนักเรียน 

4.4 กำหนดวันรับสมัคร การสอบคัดเลือก  ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 

1)   นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ของโรงเรียนปากชอง (ม.3 เดิม) 

รับสมัคร    วันท่ี 21 - 22 มกราคม 2566 

ณ  หอประชุมตะโกราย   โรงเรยีนปากชอง 

  ยืนยันสิทธิ์   วันท่ี 26 มีนาคม 2566 

      ผานทางเว็บไซต http://pcschool.cloud 

  มอบตัว    วันท่ี 2 เมษายน 2566 

      ณ โรงเรียนปากชอง 

2)   นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนปากชอง 

 นักเรียนประเภทสอบคัดเลือก 

  รับสมัคร    วันท่ี 11 – 15 มีนาคม 2566  

      เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 

สมัครดวยตนเอง ณ  หอประชุมตะโกราย   โรงเรียนปากชอง 

  สอบคัดเลือก (สอบขอเขียน) วันท่ี 26 มีนาคม 2566 

      เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนปากชอง 
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 ประกาศผล   วันท่ี 30 มีนาคม 2566  

ณ  หอประชุมตะโกราย   โรงเรยีนปากชองและ ผานทางเว็บไซต

โรงเรียนปากชอง  

http://www.pcschool.ac.th 

 รายงานตัว   วันท่ี 30 มีนาคม 2566 

     ณ โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันท่ี 2 เมษายน 2566 

     ณ โรงเรียนปากชอง 

  นำเอกสารฉบับจริงที่สงในระบบสมัครสอบพรอมสำเนา โดยหากตรวจสอบพบวา เอกสารฉบับ

จริงไมถูกตองกับเอกสารท่ีใชในการสมัครสอบ โรงเรียนขอสงวนสทิธ์ิตัดชื่ออกจากระบบรับนักเรียน 

2)   นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   

 รับสมัคร    วันท่ี 11 – 12 มีนาคม 2566 

     เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 

สมัครดวยตนเอง ณ.หอประชุมตะโกราย โรงเรียนปากชอง  

 สอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) วันท่ี 16 มีนาคม 2566 

เวลา 07.30 – 08.00 น.  

- นักเรียนสมัครประเภททัศนศิลป ตรวจสอบรายชื่อและเขาแถวบรเิวณโดมจำรัส

สืบศิร ิ

- ใหนักเรียนนำเอกสารประกอบการสมัครฉบับจริง ไดแก เกียรติบัตร  

การประกวดแขงขัน หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนมาแสดงกับเจาหนาที่รับ

รายงานตัว 

     เวลา 08.00 – 08.30 น. รับฟงคำชี้แจง / คัดเลือก 

     เวลา 09.00 – 16.30 น. สอบคัดเลือก 

 ประกาศผล   วันท่ี 17 มีนาคม 2566  

ณ.โรงเรียนปากชอง และ ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง 

http://www.pcschool.ac.th 

 รายงานตัว   วันท่ี 17 มีนาคม 2566 

     ณ โรงเรียนปากชอง 

 สอบคัดเลือก (สอบขอเขียน) วันท่ี 26 มีนาคม 2566 

     เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรยีนปากชอง 

 มอบตัว    วันท่ี 2 เมษายน 2566 

     ณ โรงเรียนปากชอง 
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3) นักเรยีนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ  

 รบัสมัคร    วันท่ี 11 – 15 มีนาคม 2566 

สมัครดวยตนเอง โดยสมัครหลังจากสมัครหองเรยีนปกต ิณ 

หอประชุมตะโกราย โรงเรยีนปากชอง  

 สอบคัดเลือก (สอบขอเขียน) วันท่ี 26 มีนาคม 2566 

     เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรยีนปากชอง 

 ประกาศผล   วันท่ี 30 มีนาคม 2566  

ณ  หอประชุมตะโกราย   โรงเรยีนปากชองและ ผานทางเว็บไซต

โรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 รายงานตัว   วันท่ี 30 มีนาคม 2566 

     ณ โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันท่ี 2 เมษายน 2566 

     ณ โรงเรียนปากชอง 

4.5 วิชาที่สอบ วันสอบ และตารางสอบ 

 วิชาท่ีสอบ  ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  

 โดยขอสอบอยูในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเนื้อหาไมเกินชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   

ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียว ออกขอสอบโดยโรงเรียนปากชอง 

 อุปกรณที่ใชในการสอบ   ดินสอ 2B  ยางลบดินสอ  และปากกาสีดำหรือสีน้ำเงนิ 

วันสอบคัดเลือก (สอบขอเขียน)  วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.  

ตารางสอบ 

 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 

 

หมายเหตุ  - ใหนักเรียนนำปากกา ดินสอดำ 2B และบัตรประจำตัวผูเขาสอบมาแสดง ตอกรรมการ     

คุมสอบ ในวันสอบคัดเลือก และมารายงานตัวสอบกอนเวลา 8.30 น. 

4.6 เกณฑการพิจารณา/และการประกาศผลสอบ   

การพิจารณาประกาศผลการสอบคัดเลือก คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรยีนคดิคะแนนเปนรอยละ 

100 โดยประกาศผลสอบเรียงตามลำดับคะแนนและลำดับท่ีสำรอง ทุกคน 
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 4.7 การรายงานตัวและมอบตัว 

การรายงานตัว นักเรียนมารายงานตัวดวยตนเอง  

การมอบตัว     นักเรียนมามอบตัวดวยตนเอง พรอมผูปกครอง โดยนำเอกสารดังรายละเอียด และ

ชำระเงินคาบำรุงการศึกษาภาคเรียนท่ี 1/2566  

  การเตรียมเอกสาร 

- เอกสารการมอบตัวของทางโรงเรียนซึ่งรับในวันรายงานตัว 

- สำเนาหลักฐานการจบหลักสตูรชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 (ปพ.1 : บ)  พรอมสำเนา 1  ฉบับ 

- ทะเบียนบานของนักเรียน บิดา และมารดา พรอมสำเนา อยางละ  1  ฉบับ 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา และมารดาอยางละ  1  ฉบับ 

- สูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน  พรอมสำเนา 1  ฉบับ 

- ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของนักเรียน บิดา หรือมารดา พรอมสำเนา (ถามี) 

- รปูถายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดมิ) ขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป  

4.8 คาใชจายในการศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2566  

 - คาจางครชูาวตางประเทศ      600   บาท 

  - คาจางครทูี่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ     600   บาท 

  - คาสอนคอมพิวเตอร ในกรณีที่โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร 

                      ใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให     500   บาท 

  - คาสาธารณูปโภค       300   บาท 

  - คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน (1 ปการศึกษา)    300   บาท 

  - คาบำรุง คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู    250   บาท 

  - คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน     400   บาท 

          รวม    2,950 บาท 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  1  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566 

 

 

 

(นายธนวัฒน  สุขเกษม) 

      ผูอำนวยการโรงเรียนปากชอง 

 


