
 
ประกาศโรงเรียนพมิายวทิยา  

เร่ือง  การรับสมคัรนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ในช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1  และช้ันมธัยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2556 

ตามโครงการห้องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์  คณติศาสตร์   
…………………………. 

 ดว้ยโรงเรียนพิมายวิทยา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31  ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดรั้บมอบหมายจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ด  าเนินการตามโครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    ส าหรับการพฒันาและส่งเสริมผูม้ีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  และ มธัยมศึกษาปีท่ี  4  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2556
เป็นตน้ไป   ดงันั้นในปีการศึกษา  2556  โรงเรียนพิมายวิทยาจึงประกาศรับสมคัรนกัเรียนท่ีมคีวามสามารถและมี
ความประสงคจ์ะเขา้เรียนตามโครงการดงักล่าว  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รูปแบบการจดัการศึกษา 
 

 รูปแบบการพฒันาและส่งเสริมผูม้ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ในระดบั 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  และมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ตามโครงสร้างหลกัสูตรปีการศกึษา  2556  แบ่งออกเป็น 
 1.  สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  (รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมทั้งหมดของหอ้งเรียนปกติ)  
 2.  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  มีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
      2.1  เน้ือหาเพ่ิมเติมเป็นไปตามแนวทางของ สสวท.  และของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
      2.2  เน้ือหาเนน้การท าโครงงานเพ่ือฝึกทกัษะการเป็นนกัวิจยั 
      2.3  เน้ือหาเพ่ิมเติมพิเศษเชิงลึกแบบเขม้ขน้ 
 

การจดักระบวนการเรียนรู้ 
  

1.  ใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.  บูรณาการการจดัการเรียนรู้  3  รูปแบบ  ดงัน้ี 
      2.1  รูปแบบเพ่ิมพนูประสบการณ์  (Enrichment  Program)  ส าหรับเน้ือหาเพ่ิมเติมตามแนวทางของ  

สสวท.  และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  และจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  เช่น 
  2.1.1  จดักิจกรรม  แบบฝึกต่างๆ  อยา่งหลากหลายในลกัษณะเปิดกวา้ง 
  2.1.2  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเน้ือหา/กิจกรรม/รูปแบบการเรียนรู้ 
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  2.1.3  ฝึกใหน้กัเรียนศกึษาเร่ืองท่ีสนใจอยา่งลุ่มลึก  โดยใชว้ิธีการวจิยัเบ้ืองตน้ / หลกัการของ
โครงงาน 

  2.1.4  ใชก้ระบวนการเรียนรู้หลากหลายตามความสามารถ/ความสนใจของผูเ้รียน 
  2.1.5  กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนตามความถนดั/ความสนใจ 
  2.1.6  การพฒันากระบวนการคิดระดบัสูง 
      2.2  รูปแบบการขยายหลกัสูตร  (Extension)  ส าหรับเน้ือหาเพ่ิมเติมเชิงลึกเขม้ขน้  มีแนวทาง            

การจดัการเรียนรู้ คือ  ตอบสนองความสนใจและความสามารถของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  ใหส้ามารถท างานเด่ียว 
และงานกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เช่น  การท าโครงงานวิทยาศาสตร์  การท าโครงงานคอมพิวเตอร์  การท าวิจยั 
การจดัค่ายทางวิชาการ  การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือรูปแบบต่างๆ  การก่อตั้งชมรมร่วมกบัเพ่ือนนกัเรียน ฯลฯ 

      2.3  รูปแบบการใชผู้เ้ช่ียวชาญพิเศษเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา (Mentoring)  ส าหรับการท าโครงงาน   
การท างานวิจยัท่ีเนน้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
การจดักจิกรรมเสริมประสบการณ์ 

 

 เพ่ือเพ่ิมพนูประสบการณ์ทางวิชาการ  และประสบการณ์นอกหอ้งเรียน  ดงัน้ี 
 1.  กิจกรรมค่าย   เช่น  ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายคอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 
 2.  กิจกรรมศกึษาดูงานนอกสถานท่ี 
 3.  กิจกรรมการท าโครงงาน 
 4.  กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
 5.  กิจกรรมน าเสนอผลงานนกัเรียน 
 6.  กิจกรรมสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ ์  
 7.  กิจกรรมร่วมประชุมทางวิชาการ 
 8.  กิจกรรมตามกระบวนการกลุ่มสมัพนัธ ์
 9.  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
 10.  กิจกรรมศึกษาส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ 
 

ค่าใช้จ่าย 
 

ระดบัชั้น ม.1  นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ  ผูป้กครองจะตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมจากท่ีรัฐบาล
จดัสรรงบประมาณรายหวัใหก้บันกัเรียน  เพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัเรียน  ประมาณภาคเรียนละ  2,500  บาท 

ระดบัชั้น ม.4  นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ  ผูป้กครองจะตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมจากท่ีรัฐบาล
จดัสรรงบประมาณรายหวัใหก้บันกัเรียน  เพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัเรียน  ประมาณภาคเรียนละ  5,000  บาท 

   



 -3- 

 1.  คุณสมบัตขิองผู้สมคัรและหลกัฐานการสมคัร 
1.1  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 

                           1.1.1  คุณสมบัต ิ
          (1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

หรือเทียบเท่า หรือก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2555 หรือเทียบเท่า 
          (2)  ไม่จ  ากดัอาย ุ
          (3)  เป็นโสด 
          (4)  เป็นผูท่ี้มีความสามารถ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงในรายวิชาวิทยาศาสตร์   

คณิตศาสตร์  และภาษาองักฤษ  โดยไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 และ 6  ไม่ต ่ากว่า  3.00  
          (5)  รับสมคัรนกัเรียนจากทัว่ประเทศ  ไม่แบ่งในเขตพ้ืนท่ีบริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ 

 

1.1.2   หลกัฐานการสมคัร 
           (1)  ใบสมคัรของโรงเรียนพิมายวิทยา 
           (2)  ส าเนาทะเบียนบา้น (น าทะเบียนบา้นฉบบัจริงมาแสดงในวนัสมคัรดว้ย) 
           (3)  หลกัฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า ( ปพ.1: 2 )  หรือ 

หลกัฐานท่ีแสดงว่าก  าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2555 หรือเทียบเท่า 
           (4)  รูปถ่ายขนาด   1

2

1   น้ิว    จ  านวน  1  รูป  ถ่ายไวไ้ม่เกิน  6  เดือน  (ส าหรับติดใบสมคัร) 

     1.2  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  4 
                          1.2.1  คุณสมบัต ิ

         (1)  ส าเร็จการศึกษา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2555  หรือเทียบเท่า 

          (2)  ไม่จ  ากดัอาย ุ
          (3)  เป็นโสด 
          (4)  มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกวิชา  ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1-3  ไม่ต ่ากว่า  3.00  
          (5)  มีระดบัคะแนนเฉลี่ยรายวชิาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ไม่ต ่ากวา่  3.00   
          (6)  มีระดบัคะแนนเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ต ่ากว่า  3.00   
          (7)  มีระดบัคะแนนเฉลี่ยรายวชิาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ไม่ต ่ากวา่  3.00   
          (8)  รับสมคัรนกัเรียนจากทัว่ประเทศ   

 1.2.2  หลกัฐานการสมคัร 
          (1)  ใบสมคัรของโรงเรียนพิมายวิทยา 
          (2)  ส าเนาทะเบียนบา้น  (น าทะเบียนบา้นฉบบัจริงมาแสดงในวนัสมคัรดว้ย) 
          (3)  ปพ. 1:3   (กรณีจบการศกึษาแลว้)  หรือ ปพ.7 (กรณีท่ียงัไม่จบการศึกษา) 
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          (4)  ค่าระเบียบการ และใบสมคัร  10  บาท      
          (5)  เงินค่าสมคัร  20  บาท     
          (6)  รูปถ่ายขนาด  1

2

1   น้ิว    1  รูป  ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6  เดือน (ส าหรับติดใบสมคัร) 
 

2.  วธิีการด าเนนิการรับสมคัรนกัเรียนเข้าเรียน 
 

       2.1  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   รับจ านวน    40  คน 

           2.2  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   รับจ านวน    30  คน 
 

3. ก าหนดวนัรับสมคัร  สอบคดัเลอืก   ประกาศผล  และรายงานตวั  
 

3.1 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 
รับสมคัร       วนัท่ี  14 – 18  กุมภาพนัธ ์ 2556   เวลา  08.30 – 16.30  น. 

           ( ไม่เวน้วนัหยดุราชการ )   ณ หอ้งกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
           โรงเรียนพิมายวิทยา 

สอบคดัเลอืก        วนัท่ี  23  กุมภาพนัธ ์  2556 เวลา  08.30 – 16.30 น.  
          วิชาท่ีใชใ้นการสอบคดัเลือกประกอบดว้ย 
          วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาองักฤษ 
ประกาศผล  และรายงานตวั  วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ ์ 2556 เวลา  08.30 – 16.30 น. 
มอบตวัและลงทะเบยีนเรียนและประชุมผู้ปกครอง 
                                               วนัที่  29 เมษายน   2556 เวลา  08.30 – 16.30 น. 
 

3.2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4   
รับสมคัร       วนัที่  14 – 18   กุมภาพนัธ ์   2556   เวลา  08.30 – 16.30  น. 

           (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ)   ณ หอ้งกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
           โรงเรียนพิมายวิทยา 

สอบคดัเลอืก         วนัท่ี  24 กุมภาพนัธ ์  2556 เวลา  08.30 – 16.30 น.  
          วิชาท่ีใชใ้นการสอบคดัเลือกประกอบดว้ย      

    1.  วิชาวิทยาศาสตร์(ภาคทฤษฎีและภาคทกัษะกระบวนการ) 
    2.  วิชาคณิตศาสตร์    (ภาคทฤษฎี) 
    3.  วิชาภาษาองักฤษ  (ภาคทฤษฎี) 
หมายเหตุ  แบบทดสอบทุกวิชาจดัท าโดย สสวท. 

ประกาศผล  และรายงานตวั   วนัท่ี  28 กุมภาพนัธ ์  2556 เวลา  08.30 – 16.30 น. 
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มอบตวัและลงทะเบยีนเรียนและประชุมผู้ปกครอง 
วนัท่ี  30  เมษายน   2556 เวลา  08.30 – 16.30 น.       

 
 

หมายเหตุ  :    หากนักเรียนและผู้ปกครองต้องการทราบข้อมูลเพิม่เตมิ   
  ตดิต่อได้ที่   กลุ่มงานบริหารวชิาการ โรงเรียนพมิายวทิยา   โทร. 0-4447-1105  ต่อ  16 
             นายกติตศัิกดิ์  รัตนจนัทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ    โทร. 08-9719-4109 
          นายศิลปะชัย  อ่วมวงษ์           โทร 089 - 8495003  
                      www.pm.ac.th  

 

4.  หลกัฐานที่จะต้องน าไปแสดงในวนัรับมอบตัวนักเรียน 
      4.1  ใบมอบตวัตามแบบฟอร์มของทางโรงเรียน 
      4.2  ปพ. 1:2    ฉบบัจริง   พร้อมถ่ายเอกสาร  1  ฉบบั  (ไม่รับใบรับรอง) โรงเรียนจะเก็บเฉพาะฉบบั  

ถ่ายเอกสารไว ้
4.3  ทะเบียนบา้นฉบบัจริง  พร้อมถ่ายเอกสาร  1  ฉบบั โรงเรียนจะเก็บเฉพาะฉบบัถ่ายเอกสารไว ้
4.4  ส าเนาทะเบียนบา้นนกัเรียน จ านวน  1  ฉบบั  
4.5  ส าเนาทะเบียนบา้นบิดา  จ านวน  1  ฉบบั 
4.6  ส าเนาทะเบียนบา้นมารดา จ านวน  1  ฉบบั 
4.7  ส าเนาทะเบียนบา้นผูป้กครอง        จ  านวน  1  ฉบบั   (ในกรณีท่ีนกัเรียนไม่ไดอ้าศยัอยูก่บับิดา- 

มารดา ) 
4.8  เงินค่ากิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีทางโรงเรียนก าหนด 
 

 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   14 มกราคม   พ.ศ. 2556 
    
 

 
(นายประจกัษ ์ ธีรพงศธร) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 

http://www.pm.ac.th/

