ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอ
ในชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 4 ป$การศึกษา 2562
ตามโครงการหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร- คณิตศาสตร- เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
…………………...........................................……….

ดวยโรงเรี ย นพิ ม ายวิ ท ยา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 31 สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ น พื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ไดรั บมอบหมายจากสํ า นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใหดําเนินการตามโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร* คณิตศาสตร*
เทคโนโลยี และสิ่ งแวดลอม เพื่ อพั ฒ นาและส. งเสริ มผู มี ความสามารถพิ เ ศษทางวิทยาศาสตร* คณิ ตศาสตร*
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 4 ตั้งแต.ป4การศึกษา
2553 เป8 น ตนมา ดั งนั้ น ในป4 ก ารศึ กษา

2562 โรงเรี ย นพิ ม ายวิ ท ยา จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นที่ มี

ความสามารถและมีความประสงค*จะเขาเรียนตามโครงการดังกล.าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบการจัดการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาและส.งเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร* ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 4 ตามโครงสรางหลักสูตรป4การศึกษา 2562 แบ.งออกเป8น
1. สาระการเรียนรูพื้นฐาน (เนื้อหาวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมทั้งหมดของหองเรียนปกติ)
2. สาระการเรียนรูเพิ่มเติม มีหลักเกณฑ*ดังนี้
2.1 เนื้อหาเพิ่มเติมเป8นไปตามแนวทางของ สสวท. และของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ*
2.2 เนื้อหาเนนการทําโครงงานเพื่อฝAกทักษะการเป8นนักวิจัย
2.3 เนื้อหาเพิ่มเติมพิเศษเชิงลึกแบบเขมขน

การจัดกระบวนการเรียนรู
1. ใชกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป8นสําคัญ
2. บูรณาการการจัดการเรียนรู 3 รูปแบบ ดังนี้
2.1 รูปแบบเพิ่มพูนประสบการณ* (Enrichment Program) สําหรับเนื้อหาเพิ่มเติมตาม
แนวทางของ สสวท. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ* และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช.น
2.1.1 จัดกิจกรรม แบบฝAกต.างๆ อย.างหลากหลายในลักษณะเปQดกวาง
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2.1.2 นักเรียนมีส.วนร.วมในการเลือกเนื้อหา/กิจกรรม/รูปแบบการเรียนรู
2.1.3 ฝAกใหนักเรียนศึกษาเรื่องที่สนใจอย.างลุ.มลึก โดยใชวิธีการวิจัยเบื้องตน / หลักการ
ของโครงงาน
2.1.4 ใชกระบวนการเรียนรูหลากหลายตามความสามารถ/ความสนใจของผูเรียน
2.1.5 กิจกรรมส.งเสริมศักยภาพผูเรียนตามความถนัด/ความสนใจ
2.1.6 การพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง
2.2 รูปแบบการขยายหลักสูตร (Extension) สําหรับเนื้อหาเพิ่มเติมเชิงลึกเขมขน มีแนวทาง
การจัดการเรียนรู คือ ตอบสนองความสนใจและความสามารถของผูเรียนเป8นรายบุคคล
ใหสามารถทํางานเดี่ยวและงานกลุ.มไดอย.างมีประสิทธิภาพ เช.น การทําโครงงานวิทยาศาสตร*
การทําโครงงานคอมพิวเตอร* การทําวิจัย การจัดค.ายทางวิชาการ การเรียนรูดวยตนเอง
จากสื่อรูปแบบต.างๆ การก.อตั้งชมรมร.วมกับเพื่อนนักเรียน ฯลฯ
2.3 รูปแบบการใชผูเชี่ยวชาญพิเศษเป8นผูใหคําปรึกษา (Mentoring) สําหรับการทําโครงงาน
การทํางานวิจัยที่เนนวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ*ทางวิชาการ และประสบการณ*นอกหองเรียน ดังนี้
1. กิจกรรมค.าย เช.น ค.ายวิทยาศาสตร* ค.ายคณิตศาสตร* ค.ายคอมพิวเตอร* ค.ายภาษาอังกฤษ เป8นตน
2. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
3. กิจกรรมการทําโครงงาน
4. กิจกรรมฟZงบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิ
5. กิจกรรมนําเสนอผลงานนักเรียน
6. กิจกรรมสรางสรรค*สิ่งประดิษฐ*
7. กิจกรรมร.วมประชุมทางวิชาการ
8. กิจกรรมตามกระบวนการกลุ.มสัมพันธ*
9. กิจกรรมส.งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
10. กิจกรรมศึกษาสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ
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คาใชจาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 4 นักเรียนที่เขาร.วมโครงการ ผูปกครองจะตอง
จ.ายค.าใชจ.ายเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายหัวใหกับนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ภาคเรียนละ 5,000 บาท

1. คุณสมบัติของผูสมัครและหลักฐานการสมัคร
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 1
1.1.1 คุณสมบัติ
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป4ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท.า หรือกําลังศึกษาอยู.ในชั้นประถมศึกษาป4ที่ 6 ป4การศึกษา 2561 หรือเทียบเท.า
(2) ไม.จํากัดอายุ
(3) เป8นโสด
(4) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นประถมศึกษาป4ที่ 6 ไม.ต่ํากว.า 3.00
(5) มีระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร*พื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาป4ที่ 4 และ
ชั้นประถมศึกษาป4ที่ 5 ไม.ต่ํากว.า 2.75
(6) มีระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร*พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาป4ที่ 4 และ
ชั้นประถมศึกษาป4ที่ 5 ไม.ต่ํากว.า 2.75
(7) มีระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาป4ที่ 4 และ
ชั้นประถมศึกษาป4ที่ 5 ไม.ต่ํากว.า 2.75
(8) รับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ ไม.แบ.งในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ
1.1.2 หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครของโรงเรียนพิมายวิทยา
(2) สําเนาทะเบียนบาน (นําทะเบียนบานฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครดวย)
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาป4ที่ 6 หรือเทียบเท.า ( ปพ.1: ป )
หรือหลักฐานที่แสดงว.ากําลังศึกษาอยู.ในชั้นประถมศึกษาป4ที่ 6 ป4การศึกษา 2561
หรือเทียบเท.า (ปพ.7)
(4) รูปถ.ายขนาด 1 12 นิ้ว จํานวน 1 รูป ถ.ายไวไม.เกิน 6 เดือน (สําหรับติดใบสมัคร)
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1.2 ชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 4
1.2.1 คุณสมบัติ
(1) สําเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท.า หรือกําลังศึกษาอยู.ในชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 3 ป4การศึกษา 2561 หรือเทียบเท.า
(2) ไม.จํากัดอายุ
(3) เป8นโสด
(4) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2
และชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคเรียน ไม.ต่ํากว.า 3.00
(5) มีระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร*พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคเรียน
ไม.ต่ํากว.า 2.75
(6) มีระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร*พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคเรียน
ไม.ต่ํากว.า 2.75
(7) มีระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคเรียน
ไม.ต่ํากว.า 2.75
(8) รับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ
1.2.2 หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครของโรงเรียนพิมายวิทยา
(2) สําเนาทะเบียนบาน (นําทะเบียนบานฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครดวย)
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 3 หรือเทียบเท.า (ปพ.1:บ) หรือหลักฐาน
ที่แสดงว.ากําลังศึกษาอยู.ในชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 3 ป4การศึกษา 2561 หรือเทียบเท.า (ปพ.7)
(4) รูปถ.ายขนาด 1 12 นิ้ว 1 รูป ถ.ายไวไม.เกิน 6 เดือน (สําหรับติดใบสมัคร)
(5) ค.าระเบียบการ และใบสมัคร 10 บาท
(6) เงินค.าสมัคร 20 บาท

2. การรับนักเรียนเขาเรียน
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 1 รับจํานวน 30 คน
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 4 รับจํานวน 30 คน

5

3. กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 1
รับสมัคร

วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ* 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม.เวนวันหยุดราชการ) ณ หองกลุ.มงานบริหารวิชาการ
โรงเรียนพิมายวิทยา

สอบคัดเลือก

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
วิชาที่ใชในการสอบคัดเลือกประกอบดวย
วิชาวิทยาศาสตร* คณิตศาสตร* (เป8นขอสอบแบบปรนัย
ตอบแบบสั้นๆ และขอสอบอัตนัยตามแนวขอสอบ PISA)

ประกาศผล และรายงานตัว

วันที่ 13 มีนาคม 2562

เวลา 09.00 – 16.30 น.

มอบตัวลงทะเบียนเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.30 น.

ประชุมผูปกครอง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

3.2 ชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 4
รับสมัคร

วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ* 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม.เวนวันหยุดราชการ) ณ หองกลุ.มงานบริหารวิชาการ
โรงเรียนพิมายวิทยา

สอบคัดเลือก

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
วิชาที่ใชในการสอบคัดเลือกประกอบดวย
วิชาวิทยาศาสตร* วิชาคณิตศาสตร*
(เป8นขอสอบแบบปรนัย ตอบแบบสั้นๆ และขอสอบอัตนัย
ตามแนวขอสอบ PISA)

ประกาศผล และรายงานตัว

วันที่ 14 มีนาคม 2562

เวลา 09.00 – 16.30 น.

มอบตัวและลงทะเบียนเรียน

วันที่ 17 มีนาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.30 น.

ประชุมผูปกครอง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ : หากนักเรียนและผูปกครองตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
ติดตอไดที่ กลุมงานบริหารวิชาการ

โทร. 0-4447-1105 ตอ 16

นายสมาน ชูมี รองผูอํานวยการโรงเรียน

โทร. 081-7418739

http://www.pm.ac.th
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4. หลักฐานที่จะตองนําไปแสดงในวันรับมอบตัวนักเรียน
4.1 ใบมอบตัวตามแบบฟอร*มของทางโรงเรียน
4.2 ป.1:ป ฉบับจริง พรอมถ.ายเอกสาร 1 ฉบับ สําหรับนักเรียนที่มอบตัวเขาเรียนชั้น ม.1
และ ปพ.1:บ สําหรับนักเรียนที่มอบตัวเขาเรียนชั้น ม.4 (ไม.รับใบรับรอง ) โรงเรียนจะเก็บ
เฉพาะฉบับถ.ายเอกสารไว
4.3 ทะเบียนบานฉบับจริง พรอมถ.ายเอกสาร 1 ฉบับ โรงเรียนจะเก็บเฉพาะฉบับถ.ายเอกสารไว
4.4 สําเนาทะเบียนบานนักเรียน

จํานวน 1 ฉบับ

4.5 สําเนาทะเบียนบานบิดา

จํานวน 1 ฉบับ

4.6 สําเนาทะเบียนบานมารดา

จํานวน 1 ฉบับ

4.7 สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง

จํานวน 1 ฉบับ (ในกรณีที่นักเรียนไม.ไดอาศัยอยู.กับ

บิดา-มารดา )
4.8 เงินค.ากิจกรรมต.าง ๆ ที่ทางโรงเรียนกําหนด (จะแจงใหทราบในวันมารายงานตัว)

5. การประชุมผูปกครอง และลงทะเบียนเรียน
5.1 ชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 1
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ผูปกครองประชุมรับฟZงคําชี้แจงขอปฏิบัติ
ของทางโรงเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแลวจึง ลงทะเบียนวิชาเรียน พบอาจารย*ที่ปรึกษา
รับตารางเรียน นักเรียนและผูปกครองรายใดที่ไม.เขาร.วมประชุมและปฏิบัติกิจกรรมที่โรงเรียน
กําหนด โรงเรียนจะตัดสิทธิ์การเขาเรียนของนักเรียน
5.2 ชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 4
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ผูปกครองประชุมรับฟZงการชี้แจง
ขอปฏิบัติของทางโรงเรียนเมื่อเสร็จการประชุมแลวจึงลงทะเบียนเรียน พบอาจารย*ที่ปรึกษา
รับตารางเรียน นักเรียนและผูปกครองนักเรียนรายใดที่ไม.เขาประชุมและปฏิบัติกิจกรรมตาม
ที่โรงเรียนกําหนด โรงเรียนจะตัดสิทธิ์การเขาเรียนของนักเรียน

6. การปฐมนิเทศนักเรียนใหม
6.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 1 ปฐมนิเทศ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.00 – 16.00 น.
6.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 4 ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.00 – 16.00 น.
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7. กําหนดวันลงทะเบียนเรียน นักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ป$การศึกษา 2562
7.1 นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ลงทะเบียนเรียน วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
7.2 นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียนเรียน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

8. กําหนดวันเปJดเรียน ทุกระดับชั้น วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2562

(นายวุฒิชัย หวังออมกลาง)
ผูอํานวยการโรงเรียนพิมายวิทยา

