
     
 

 

ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
   กลุ่มคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  (Ed-Hub) 

ประจำปีการศึกษา 2563 
------------------------------ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการประกาศ 
รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education  Hub)  
ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจึงกำหนดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  Education  Hub                
กลุ่มคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Ed-Hub) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน
นักเรียน 25  คน  โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ยกเว้นเฉพาะวิชา
ภาษาไทยและสังคมศึกษา  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. พ้ืนที่บริการของโรงเรียน     
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education  Hub)  ไม่จำกัดเขต 

พ้ืนที่บริการ  เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกเป้าหมายในทุกเขตพ้ืนที่ 
          2.   จำนวนนักเรียนที่รับ 1   ห้อง   25 คน 

          3.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  
      3.1   สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือ
เทียบเท่าในประเทศหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

     3.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
และ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   ไม่ต่ำกว่า  2. 50 

     3.3   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
     3.4   สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

                3.5   ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
                3.6   เป็นนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ 

4.   หลักฐานการสมัคร 
     4.1  ใบสมัครของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ที่นักเรียนกรอกข้อมูล แล้ว 
     4.2  ใบรับรองความประพฤติฉบับจริงพร้อมสำเนา  

               4.3  ใบรับรองผลการเรียน (2 ปีการศึกษา ป.4-ป.5)   ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ฉบับจริงพร้อม
สำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองสำเนาแล้ว 
      4.4  รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว (34 ซม.) 2 แผ่น  ติดในส่วนใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ 
      4.5  ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรอง 
 5.  กำหนดการรับสมัคร   
             นักเรียนสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  22 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวลา  08.30 – 16.30 น. 



- 2- 
6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ วันศุกร์ที ่ 6  มีนาคม  พ.ศ.  2563   
7.  สอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่  7  มีนาคม พ.ศ.  2563   เวลา   13.00  – 16.40 น. ตามตารางสอบ 

ต่อไปนี้ 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 8. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2563    ณ กลุ่มบริหาร
วิชาการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวลา  09.00 – 16.30 น. ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า
สละสิทธิ์ 

การประกาศผลจะเรียงลำดับตามคะแนนรวม   กรณีคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนน 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์    ภาษาไทย  สังคมศึกษา  สูงสุดตามลำดับรายวิชาได้
ลำดับที่ดีกว่า  กรณีคะแนนรายวิชายังเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีสมัครก่อนได้ลำดับดีกว่า 

9. มอบตัวชำระค่าใช้จ่าย วันที่ 17  มีนาคม  พ.ศ.  2563  เวลา  9.00 – 16.30 น. 
ไม่มาชำระค่าใช้จ่ายตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์   

10. ส่งหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนและใบมอบตัวนักเรียนในวัน  6 เมษายน   
พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 – 16.30 น.  ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

 

ประกาศ ณ วันที่  15  มกราคม   พ.ศ. 2563 

 
 
 

 

 

เวลา จำนวน/นาท ี วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
13.00 - 14.00 น. 60  นาที คณิตศาสตร์ 40 
14.00 - 14.50 น. 50  นาที ภาษาไทย-สังคม

ศึกษา 
40 

14.50 - 15.00 น. พัก 
15.00 - 15.40 น. 40  นาที วิทยาศาสตร์ 40 
15.40 - 16.40 น. 60  นาที ภาษาอังกฤษ 80 

  รวม 200 



 

   
 

 

ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ 
กลุ่มคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  (MEP) 

ประจำปีการศึกษา 2563 
------------------------------ 

       เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน โรงเรียน           
ปิยะมหาราชาลัย จึงกำหนดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเร ียนการสอนตามหลักส ูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563  จำนวน 1 ห้องเรียน   จำนวน
นักเรียน 30  คน โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  

              1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ   
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 

      1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในชั้น 
ประถมศึกษาปีที่  4และชั้นประถมศึกษาปีที่  5   ไม่ต่ำกว่า  2. 50 

      1.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
      1.4  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

                 1.5  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

2.  หลักฐานการสมัคร 
       2.1  ใบสมัครของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ที่นักเรียนกรอกข้อมูล แล้ว 
       2.2  ใบรับรองความประพฤติฉบับจริงพร้อมสำเนา  

                 2.3  ใบรับรองผลการเรียน (2 ปีการศึกษา ป.4-ป.5)   ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ฉบับจริงพร้อม  
สำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองสำเนาแล้ว 
        2.4  รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว (34 ซม.) 2 แผ่น ติดในส่วนใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ 
        2.5  ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรอง 
 3.  กำหนดการรับสมัคร   
               นักเรียนสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  22 – 26   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563                                        
ไม่เว้นวนัหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวลา 08.30 –16.30 น. 

4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ วันที่  6  มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 
5.   สอบคัดเลือกในเสาร์วันที่  7  มีนาคม พ.ศ.  2563    เวลา   13.00  – 16.40 น.                        

ตามตารางสอบ ต่อไปนี้ 
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6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ.  2563      
7. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้รายงานตัว   วันที่  12  มีนาคม  2563  ณ กลุ่มบริหารวิชาการ 

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวลา  09.00 – 16.30 น.   ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า  
สละสิทธิ์ 

การประกาศผลจะเรียงลำดับตามคะแนนรวม   กรณีคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  สูงสุดตามลำดับรายวิชาได้
ลำดับที่ดีกว่า  กรณีคะแนนรายวิชายังเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีสมัครก่อนได้ลำดับดีกว่า 
           8.  ชำระค่าใช้จ่าย วันที่  17   มีนาคม   พ.ศ.  2563  เวลา  09.00 – 16.30  น.                                      
ไม่มาชำระค่าใช้จ่ายตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

9.  ส่งหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนและใบมอบตัวนักเรียนในวัน  6 เมษายน  พ.ศ. 2563   
เวลา 09.00 – 16.30 น.  ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

 
ประกาศ ณ วันที่  15   มกราคม   พ.ศ. 2563 

                               
 

 

 

 

 

 

 

เวลา จำนวน/นาท ี วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
13.00 - 14.00 น. 60  นาที คณิตศาสตร์ 40 
14.00 - 14.50 น.     50  นาท ี ภาษาไทย-สังคมศึกษา 40 
14.50 - 15.00 น. พัก 
15.00 - 15.40 น.     40  นาท ี วิทยาศาสตร์ 40 
15.40 - 16.40 น.     60  นาท ี ภาษาอังกฤษ 80 
  รวม 200 



 
 
 

 

      
    ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (SC) 

ประจำปีการศึกษา 2563 
------------------------------ 

       เพื ่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โรงเรียน               
ปิยะมหาราชาลัย จึงกำหนดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ชั ้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1                  
ปีการศึกษา 2563  จำนวน 2 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 72  คน  โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

 1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  
      1.1   สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 

     1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในชั้นประถมศึกษาปีที่  4    
และชั้นประถมศึกษาปีที่  5   ไม่ต่ำกว่า   2.75 

     1.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ในชั้นประถมศึกษาปีที่  4    
และชั้นประถมศึกษาปีที่  5   ไม่ต่ำกว่า   2.75 
               1.4   มีสัญชาติไทย   และมีเลขบัตรประชาชน 

     1.5   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
     1.6   สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

               1.7   ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

2.   หลักฐานการสมัคร 
      2.1  ใบสมัครของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ที่นักเรียนกรอกข้อมูล แล้ว 
      2.2  ใบรับรองความประพฤติฉบับจริงพร้อมสำเนา  

                2.3  ใบรับรองผลการเรียน (2 ปีการศึกษา  ป.4-ป.5)   ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ฉบับจริงพร้อม
สำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองสำเนาแล้ว 
       2.4  รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว  (34 ซม.) 2 แผ่น ติดในส่วนใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ 
       2.5  ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรอง 

3. กำหนดการรับสมัคร   
      นักเรียนสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  22 – 26   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563                       
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวลา   08.30 – 16.30 น. 
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4.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ วันที่  6  มีนาคม  พ.ศ.  2563   
5.    สอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่  7  มีนาคม พ.ศ.  2563    เวลา   08.30  – 12.00 น.                          

ตามตารางสอบ ต่อไปนี้ 
 

เวลา จำนวน/นาท ี วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
08.30 - 09.30 น. 60  นาที คณิตศาสตร์ 70 
09.30 - 10.20 น.     50  นาท ี ภาษาไทย-สังคมศึกษา 30 
10.20 - 10.30 น. พัก 
10.30 - 11.30 น.     60  นาท ี วิทยาศาสตร์ 70 
11.30 - 12.00 น.     30  นาท ี ภาษาอังกฤษ 30 

  รวม 200 
 

6.  ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ.  2563                                      
เวลา  09.00 - 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวลา  09.00 – 16.30 น.                              
ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

การประกาศผลจะเรียงลำดับตามคะแนนรวม   กรณีคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนน 
รายวิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  สูงสุดตามลำดับรายวิชาได้
ลำดับที่ดีกว่า  กรณีคะแนนรายวิชายังเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีสมัครก่อนได้ลำดับดีกว่า 

 7. ชำระค่าใช้จ่าย วันที่  17   มีนาคม   พ.ศ.  2563  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
ไม่มาชำระค่าใช้จ่ายตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

8. ส่งหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนและใบมอบตัวนักเรียนในวัน  6 เมษายน  พ.ศ. 2563 
เวลา 09.00 – 16.30 น.    ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

 
ประกาศ ณ วันที่   15   มกราคม   พ.ศ. 2563 

     
 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

         ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

ห้องเรียนพิเศษ นักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ  (SC-ICT) 
ปีการศึกษา 2563 

------------------------------ 

 เพื ่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โรงเรียน         
ปิยะมหาราชาลัย จึงกำหนดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สู่ความเป็นเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563   จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 36  คน             
โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  
       1.1   สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 

      1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในชั้นประถมศึกษาปีที่  4    
และชั้นประถมศึกษาปีที่  5   ไม่ต่ำกว่า   2.75 
                 1.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ในชั้นประถมศึกษาปีที่  4    
และชั้นประถมศึกษาปีที่  5   ไม่ต่ำกว่า   2.75 
                 1.4   มีสัญชาตไิทย   และมีเลขบัตรประชาชน 

       1.5   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
       1.6   สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

                 1.7   ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

2.   หลักฐานการสมัคร 
        2.1  ใบสมัครของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ที่นักเรียนกรอกข้อมูล แล้ว 
        2.2 ใบรับรองความประพฤติฉบับจริงพร้อมสำเนา  

                  2.3  ใบรับรองผลการเรียน (2 ปีการศึกษา  ป.4-ป.5)   ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ฉบับจริง
พร้อมสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองสำเนาแล้ว 
         2.4  รูปถ่ายนักเรียนขนาด  1.5  นิ้ว  (34 ซม.)   2   แผ่น   ติดในส่วนใบสมัครและบัตรเข้า
ห้องสอบ 
         2.5  ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองแล้ว 
           3.  กำหนดการรับสมัครนักเรียนสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  22 – 26   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวลา   08.30 – 16.30  น. 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ วันที่  6  มีนาคม  พ.ศ.  2563    
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5.    สอบคัดเลือกในเสาร์วันที่  7  มีนาคม พ.ศ.  2563    เวลา   08.30  – 12.00 น.                    

ตามตารางสอบ ต่อไปนี้ 
 

เวลา จำนวน/นาท ี วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
08.30 - 09.30 น. 60  นาที คณิตศาสตร์ 70 
09.30 - 10.20 น.    50  นาท ี ภาษาไทย-สังคมศึกษา 30 
10.20 -10.30  น. พัก 
10.30 - 11.30 น.    60  นาท ี วิทยาศาสตร์ 70 
11.-30 - 12.00 น.    30  นาท ี ภาษาอังกฤษ 30 
  รวม 200 

6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก   วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ.  2563 
     

7. รายงานตัว วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2563  ณ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน 
ปิยะมหาราชาลัย เวลา  09.00 – 16.30 น.   ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

การประกาศผลจะเรียงลำดับตามคะแนนรวม   กรณีคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนน 
รายวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  สูงสุดตามลำดับรายวิชาได้
ลำดับที่ดีกว่า  กรณีคะแนนรายวิชายังเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีสมัครก่อนได้ลำดับดีกว่า 

8. ชำระค่าใช้จ่าย วันที่  17   มีนาคม   พ.ศ.  2563  เวลา  09.00 –  16.30  น. 
ไม่มาชำระค่าใช้จ่ายตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

9. ส่งหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนและใบมอบตัวนักเรียนในวัน  6 เมษายน  พ.ศ. 2563  
เวลา 09.00 – 16.30 น.    ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 
 

ประกาศ ณ วันที่   15  มกราคม  พ.ศ. 2563 

       
 

 

 

 

  



 

 

 
          ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

       เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  (MEP) 
ประจำปีการศึกษา 2563 
------------------------------ 

        เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน            
ปิยะมหาราชาลัย จึงกำหนดรับนักเร ียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ปีการศึกษา 2563  จำนวน 1 ห้องเรียน  
จำนวนนักเรียน 30 คน  โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์              
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  
       1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 

      1.2  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( 5  ภาคเรียน)  ไม่ต่ำกว่า  2. 50 

      1.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ( 5  ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า  2.50 

      1.4  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ( 5  ภาคเรียน)  ไม่ต่ำกว่า  2. 50 
        1.5  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

      1.6  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
                1.7  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

2.   หลักฐานการสมัคร 
      2.1  ใบสมัครของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ที่กรอกข้อมูล แล้ว 
      2.2  ใบรับรองความประพฤติฉบับจริง พร้อมสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองสำเนาแล้ว 

                2.3  ปพ.1– บ (ม.1-ม.3 , 5  ภาคเรียน) ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองสำเนา 
2.4  รูปถ่ายนักเรียน 2 รูป ขนาด 1.5 นิ้ว   ติดในส่วนใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ 
2.5  ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรอง 

3.   กำหนดการรับสมัคร   
       นักเรียนสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  22 – 26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563   

ณ กลุ่มบริหารวิชาการ เวลา 08.30 – 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 



 
4.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ วันที่  7  มีนาคม  2563 
5.   สอบคัดเลือกในวันอาทิตยท์ี่ 8  มีนาคม 2563  เวลา  08.30 – 12.10 น. ตามตารางสอบ 

                                                    
เวลา จำนวน/นาท ี วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

08.30 - 09.30 น. 60 นาที คณิตศาสตร์ 50 
09.30 - 10.00 น.     30  นาท ี ภาษาไทย-สังคมศึกษา 30 
10.00 - 10.10 น  พัก 
10.10 – 11.10 น.     60  นาท ี วิทยาศาสตร์ 50 
11.10 – 12.10 น.     60   นาท ี ภาษาอังกฤษ 70 

  รวม 200 
 

6.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  12   มีนาคม   พ.ศ. 2563    
7.  รายงานตัววันที่   13   มนีาคม   พ.ศ. 2563  ณ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

เวลา  09.00 – 16.30 นาฬิกา   ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
การประกาศผลจะเรียงลำดับตามคะแนนรวม   กรณีคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์    ภาษาไทย  สังคมศึกษา  สูงสุดตามลำดับรายวิชา
ได้ลำดับท่ีดีกว่า  กรณีคะแนนรายวิชายังเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครก่อนได้ลำดับดีกว่า 

          8. ชำระค่าใช้จ่าย วันที่  18   มีนาคม   พ.ศ.  2563  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
ไม่มาชำระค่าใช้จ่ายตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

9. ส่งหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนและใบมอบตัวนักเรียนในวัน  8  เมษายน  พ.ศ. 2563 
เวลา 09.00 – 16.30 น.   ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 
 

ประกาศ ณ วันที่   15   มกราคม    พ.ศ. 2563 

                 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่    4  
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (SC) 

ประจำปีการศึกษา 2563 
------------------------------ 

          เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน                
ปิยะมหาราชาลัยจึงกำหนดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
(SC) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  จำนวน 1 ห้องเรียน   จำนวนนักเรียน 30  คน  โดยจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์   เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (SC)    ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  
       1.1   สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 

      1.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ( 5  ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า  2. 75 

      1.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ( 5  ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า  2.75 
                 1.4  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ( 5  ภาคเรียน)  ไม่ต่ำกว่า  2. 75 
                1.5   มีสัญชาติไทย   และมีเลขบัตรประชาชน 

      1.6   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
      1.7   สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

                1.8   ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

2.   หลักฐานการสมัคร 
       2.1  ใบสมัครของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ที่นักเรียนกรอกข้อมูล แล้ว 
       2.2 ใบรับรองความประพฤติฉบับจริงพร้อมสำเนา  

                 2.3  ปพ.1 – บ (  ม.1-ม.3 ,  5 ภาคเรียน)  ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองสำเนา 
       2.4  รูปถ่ายนักเรียนขนาด  1.5  นิ้ว  (34 ซม.)   2  แผ่น   ติดในส่วนใบสมัครและบัตรเข้า
ห้องสอบ 
       2.5  ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองแล้ว 
 
 
 
 



 
           3.   กำหนดการรับสมัคร   
นักเรียนสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  22 – 26   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562                                              
ณ กลุ่มบริหารวิชาการ  เวลา 08.30 – 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

4.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ วันที่  7  มีนาคม  2563 

5.   สอบคัดเลือกในวันอาทิตยท์ี่  8  มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ตามตารางสอบ 
                         

เวลา จำนวน/นาท ี วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
08.30 - 10.30 น. 120  นาที คณิตศาสตร์ 100 
13.00 - 15.00 น.    120  นาท ี วิทยาศาสตร์ 100 
15.00 - 16.00 น.      60  นาท ี ภาษาอังกฤษ  50 

  รวม 250 
 

6.   ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่   12   มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 7.   รายงานตัว  วันที่  13   มีนาคม  พ.ศ. 2563  ณ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
เวลา  09.00 – 16.30 น.   ถา้ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 
การประกาศผลจะเรียงลำดับตามคะแนนรวม   กรณีคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนน 
รายวิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  สูงสุดตามลำดับรายวิชาได้
ลำดับที่ดีกว่า  กรณีคะแนนรายวิชายังเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีสมัครก่อนได้ลำดับดีกว่า 

          8.  ชำระค่าใช้จ่าย วันที่  18   มีนาคม   พ.ศ.  2563   เวลา  09.00 – 16.30 น. 
ไม่มาชำระค่าใช้จ่ายตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

9. ส่งหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนและใบมอบตัวนักเรียนในวัน  7  เมษายน  พ.ศ. 2563 
เวลา 09.00 – 16.30 น.   ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 
 

ประกาศ ณ วันที่   15    มกราคม    พ.ศ. 2563 

                                         
 

 

 

 



 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

                               เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4   
               ห้องเรียนพิเศษ   นักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้าน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ   (SC-G) 

ประจำปีการศึกษา 2563 
------------------------------ 

     เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน             
ปิยะมหาราชาลัยจึงกำหนดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์          
สู่ความเป็นเลิศ (SC-G) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 36  คน  
โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
    1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 

   1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ( 5  ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า  2. 50 
              1.3 มีสัญชาติไทย   และมีเลขบัตรประชาชน 

    1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
    1.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

              1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

2. หลักฐานการสมัคร 
    2.1 ใบสมัครของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ที่นักเรียนกรอกข้อมูล  
    2.2 ใบรับรองความประพฤติฉบับจริงพร้อมสำเนา  

              2.3 ปพ.1 – บ (ม.1-ม.3 , 5 ภาคเรียน)  ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองสำเนา 
     2.4 รูปถ่ายนักเรียนขนาด  1.5  นิ้ว  (34 ซม.) 2 แผ่น ติดในส่วนใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ 
     2.5 ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองแล้ว 

3. กำหนดการรับสมัคร   
   นักเรียนสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  22 – 26   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 ณ กลุ่มบริหาร 

วิชาการ  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ วันที่  7  มีนาคม  2563 

5. สอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่  8  มีนาคม 2563 เวลา 09.00 –16.00 น.  ตามตารางสอบ 
 



 
เวลา จำนวน/นาท ี วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

08.30 - 10.30 น. 120  นาที คณิตศาสตร์ 100 
13.00 - 15.00 น. 120  นาที วิทยาศาสตร์ 100 
15.00 - 16.00 น.    60  นาท ี ภาษาอังกฤษ 50  

  รวม 250 
 

6.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่  12   มีนาคม   พ.ศ. 2563   

7.  รายงานตัววันที่  13   มีนาคม   พ.ศ. 2563 ณ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
เวลา  09.00 – 16.30 น.   ถา้ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

          8.  ชำระค่าใช้จ่าย วันอาทิตย์ที่  18   มีนาคม   พ.ศ.  2563  เวลา  09.00 – 16.30 น.  ไม่มาชำระ
ค่าใช้จ่ายตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

          9.  ส่งหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนและใบมอบตัวนักเรียนในวัน  7 เมษายน  พ.ศ. 2563 
  เวลา 09.00 – 16.30 น. ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

 

ประกาศ ณ วันที่   15   มกราคม    พ.ศ. 2563 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
         ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

       เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
         ห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านภาษา  (LG) 

       ประจำปีการศึกษา 2563 
----------------------------------------------- 

         เพ ื ่อให ้ เป ็นไปตามนโยบายของสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน                
โรงเร ียนปิยะมหาราชาลัยจึงกำหนดรับนักเร ียนห้องเร ียนพิเศษ นักเร ียนที ่ม ีพรสวรรค์ด ้านภาษา                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  จำนวน 1 ห้องเรียน   จำนวนนักเรียน 36  คน  โดยจัดการเรียนการ
สอนเป็น  3  กลุ่ม  คือ  ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาจีน  รายละเอียด  ดังนี้ 

 1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  
       1.1   สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  หรือเทียบเท่า 

      1.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ( 5  ภาคเรียน)  ไม่ต่ำกว่า  2. 00 
            1.3   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)               
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ( 5  ภาคเรียน)  ไม่ต่ำกว่า  2. 50 
                1.4   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

      1.5   สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
                1.6   ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

2.   หลักฐานการสมัคร 
      2.1  ใบสมัครของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ที่กรอกข้อมูล แล้ว 
      2.2  ใบรับรองความประพฤติฉบับจริง พร้อมสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองสำเนาแล้ว 

                2.3  ปพ. 1 – บ ( ม.1-ม.3 , 5  ภาคเรียน ) ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองสำเนา 
2.4  รูปถ่ายนักเรียน 2 รูป ขนาด 1.5 นิ้ว   ติดในส่วนใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ 
2.5  ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรอง 

3.   กำหนดการรับสมัคร   
       นักเรียนสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  22 – 26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 ณ กลุ่มบริหาร 

วิชาการ  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

4.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ วันที่  7  มีนาคม  2562 

5.   สอบคัดเลือกในอาทิตย์วันที่ 8  มีนาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ตามตารางสอบ 
 
 



 

 
          6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  12  มีนาคม  พ.ศ. 2563   

 7. รายงานตัววันที่   13  มีนาคม  พ.ศ. 2563 ณ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   
เวลา 09.00-16.30  น.  ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
          8.  ชำระค่าใช้จ่าย วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.  2563   เวลา  09.00 – 16.30 น.  ไม่มาชำระ
ค่าใช้จ่ายตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

9. ส่งหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนและใบมอบตัวนักเรียนในวัน  7 เมษายน  พ.ศ. 2563 
เวลา 09.00 – 16.30 น.  ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

 
  ประกาศ ณ วันที่  15    มกราคม    พ.ศ. 2563 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา จำนวน/นาท ี วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
08.30 - 09.30 น. 60  นาที คณิตศาสตร์ 40 
09.30 - 10.20 น.     50  นาท ี ภาษาไทย-สังคมศึกษา 60 
10.30 - 11.00 น.     30  นาท ี วิทยาศาสตร์ 40 
11.-00 - 12.00 น.     60   นาท ี ภาษาอังกฤษ 60 
13.05 - 16.30  น.      - สัมภาษณ์  
  รวม 200 



ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบ 

เข้าเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22    จังหวัดนครพนม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้องเรียนพิเศษ  Ed –Hub , MEP  ,SC , Science – Technology-Gifted 

ปีการศึกษา  2563 
…………………………………………………………….. 

ชื่อ-สกุล นักเรียน........................................................................เลขประจำตัวนักเรียน................................. 
โรงเรียน........................................................ตำบล  ............  อำเภอ...................จังหวัด  ........ ......................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการเรียน ผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม 
หมายเหตุ 

ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 

1.ภาษาไทย     
2.คณิตศาสตร์     
3.วิทยาศาสตร์     
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
5.สุขศึกษาและพลศึกษา     
6.ศิลปะ     
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
8.ภาษาอังกฤษ     

สรุปผลการเรียน 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                         .............................. 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              .............................. 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             .............................. 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ             .............................. 

 
ลงชื่อ..................................................................                    ลงชื่อ...............................................................  
        (...............................................................)                        ( ........................................................) 
    นายทะเบียนโรงเรียน ..............................                     ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน...................  
 
                                                                                          
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่งใบรับรองท่ีใชส้มคัรห้องเรียนพิเศษ ม.1 

ประทบัตราโรงเรียน 



 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนปกติ  (โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง) 

ประจำปีการศึกษา 2563 
สอบคัดเลือกและคะแนน  O-NET ,  เงื่อนไขพิเศษ 

------------------------ 

       เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปิยะ
มหาราชาลัย จึงกำหนดรับนักเรียนห้องเรียนปกติ  เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563  
จำนวน  6  ห้อง แยกวิธีคัดเลือก ดังนี้ ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET รับ  230 คน  เงื่อนไข
พิเศษ  และความสามารถพิเศษ  10  คน  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  
        1.1   สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 

        1.2  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 1.3  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
          1.4  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

2.   หลักฐานการสมัคร 
          2.1  ใบสมัครของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ที่นักเรียนกรอกข้อมูล แล้ว 

           2.2  ใบรับรองความประพฤติ พร้อมสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองสำเนาแล้ว 
                     2.3  ปพ 1 – บ  หรือใบรับรองผลการศึกษา  พร้อมสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองสำเนา 

2.4  ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมสำเนาที่นักเรียนหรือ 
       ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาแล้ว  ทั้งหน้าของบิดา มารดา และ นักเรียน  

                     2.5  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด  1.5   นิ้ว (3 4  ซ.ม.)  2 รูป   ติดในส่วนใบสมัครและบัตร
เข้าห้องสอบ 

                     2.6  ใบแสดงคะแนนสอบ   O-Net   ของ สทศ. 

 3.   เขตพื้นที่บริการ         
                    3.1   ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม   

3.2   ต.หนองญาติ ทุกหมู่   
3.3   ต.อาจสามารถ ทุกหมู่ 
3.4   ต.ท่าค้อ ทุกหมู่ 

                   โดยที่นักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่บริการอย่างน้อย  2  ปี นับถึงวันที่ 16 
พฤษภาคม  2563   
                นักเรียนในเขตพื้นที่บริการจะได้สิทธิ์สมัครสอบทั้งสอบนักเรียนในพื้นที่บริการและสอบทั่วไป 
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                 เขตพื้นที่ท่ัวไป  คือ  พ้ืนที่นอกจากพ้ืนที่ ในข้อ 3  และ นักเรียนที่มีชื่อทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่
บริการไม่ครบ 2 ปี    
                 4.   กำหนดการรับสมัคร   ให้นักเรียนสมัครด้วยตนเองตามประเภทที่กำหนด                                 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  เวลา 08.30 – 16.30 น. ดังนี้ 
 

ที ่ ประเภท จำนวนห้อง จำนวนคน วันรับสมัคร วันสอบ 
1 สอบและคะแนน O-NET 6  ห้อง 230 21-25  มีนาคม   2563 28  มีนาคม  2563 
2 เงื่อนไขพิเศษตาม

ข้อกำหนด  
5 21-25  มีนาคม   2563 28  มีนาคม  2563 

3 ความสามารถพิเศษ 5 21-22  มีนาคม   2563 24  มีนาคม  2563 
 ด้านกีฬา                  

ด้านดนตร ี
ด้านศิลปะ                   
ด้านนาฏศิลป์      

 
ประกาศผล /รายงานตัว   26  มีนาคม  2563 

 รวมห้องเรียนปกติ 240   
   5.  ตารางสอบคัดเลือก 

เวลา         เวลา/นาที วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
09.00 – 10.30 น. 90 นาที คณิตศาสตร์ 50 
11.00 – 11.30 น. 30 นาที ภาษาไทย 25 
11.30 – 12.00 น. 30 สังคมศึกษา 25 
พัก พัก พัก พัก 
13.00 – 14.00 น. 60  นาที วิทยาศาสตร์ 50 
14.00 - 15.00  น. 60  นาที ภาษาอังกฤษ 50 
  รวม 200 

6. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัววันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2562                          
เวลา  08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ  ถ้าไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดว่าสละสิทธิ์ 

การประกาศผลจะเรียงลำดับตามคะแนนรวม   กรณีคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนน 
รายวิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย  สังคมศึกษา  สูงสุดตามลำดับรายวิชาได้
ลำดับที่ดีกว่า  กรณีคะแนนรายวิชายังเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีสมัครก่อนได้ลำดับดีกว่า 

         7.  มอบตัวนักเรียนในวันที่  6  เมษายน   พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 – 16.30 น.  ถ้าไม่มามอบ 
ตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

         8.  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  เท่ากับ  5   คน  คนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีดังนี้ 
 8.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน  มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2562  
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 8.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
 8.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลพิเศษ 
 8.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

                         ในเงื่อนไขข้อ 1- 4 ข้อ ผู้สมัครต้องย่ืนหลักฐานภายในวันที่สมัครสอบ  หากพ้น
กำหนด ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการใช้เงื่อนไขข้อนี้  จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆไม่ได้ 
   
                           ประกาศ ณ วันที่  15  มกราคม   พ.ศ. 2563 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนปกติ 

ประจำปีการศึกษา 2563   
--------------------- 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน 
ปิยะมหาราชาลัยจึงกำหนดรับนักเรียนห้องเรียนปกติ  เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563   
จำนวน 40  คน กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 16 คน กลุ่มภาษา 18  คน  เงื่อนไขพิเศษ กลุ่มวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์  4 คน กลุ ่มภาษา  2 คน (เนื่องจากรับนักเรียนโควตาไว้แล้ว 200 คน  กลุ ่มวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 140 คน  กลุ่มภาษา 60 คน )  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  
        1.1   สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

        1.2  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 1.3  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
           1.4  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
2.   หลักฐานการสมัคร 
          2.1  ใบสมัครของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ที่นักเรียนกรอกข้อมูล แล้ว 

           2.2  ใบรับรองความประพฤติ พร้อมสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองสำเนาแล้ว 
                     2.3  ปพ 1 -ป  หรือใบรับรองผลการศึกษา  พร้อมสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรองสำเนาแล้ว 
            2.4  รูปถ่ายนักเรียนขนา1.5 นิ้ว (3 4  ซ.ม.)2 รูป ติดในส่วนใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ 
  2.5  ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนาที่นักเรียนลงนามรับรอง 
                     2.6  ใบแสดงคะแนนสอบ  O-Net   ของ สทศ. 
          3.  กำหนดการรับสมัคร  ให้นักเรียนสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  21 - 25  มีนาคม  พ.ศ.  2563  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและห้องสอบ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.  2563  

5.  สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET ในวันอาทิตย์ท่ี  29 มีนาคม  พ.ศ. 2563                         
เวลา  09. 00- 15.30 น. ตามตารางสอบ ดังนี้ 

 
เวลา เวลา (นาที) วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

09.00 - 10.30 น. 90  นาที คณิตศาสตร์ 50 
10.-35 - 11.35 น. 60  นาที ภาษาไทย 40 
11.35 - 13.00 น.  พัก พัก 
13.00 - 14.00 น. 60  นาที วิทยาศาสตร์ 50 
14.00 - 14.30 น. 30  นาที สังคมศึกษา 40 
14.30 - 15.30 น. 60  นาที ภาษาอังกฤษ 40 
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        5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่   4  เมษายน 2563  เวลา 09.00-16.30  น. 
   การประกาศผลจะเรียงลำดับตามคะแนนรวม   กรณีคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนน 

รายวิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย  สังคมศึกษา  สูงสุดตามลำดับรายวิชาได้
ลำดับที่ดีกว่า  กรณีคะแนนรายวิชายังเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีสมัครก่อนได้ลำดับดีกว่า 

        6. รายงานตัวทีก่ลุ่มบริหารวิชาการ  วันที่   4  เมษายน 2563  เวลา 09.00-16.30  น. 
            ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดว่าสละสิทธิ์ 

   7. มอบตัวนักเรียนในวันที่ 7   เมษายน   พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 – 16.30 น.   ถ้าไม่มามอบ 
ตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

         8. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 

8.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน  มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2562  

8.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
8.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลพิเศษ 
8.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

                         ในเงื่อนไขข้อ 1-4 ข้อ ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานภายในวันที่สมัครสอบ  หากพ้น
กำหนด ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการใช้เงื่อนไขข้อนี้  จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆไม่ได้ 
   
                           ประกาศ ณ วันที่  15  มกราคม   พ.ศ. 2563 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 

จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (เดิม)  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ปีการศึกษา 2562  
--------------------- 

 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน   โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจึงกำหนดการรับนักเรียนที ่กำลังเ รียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3                   
ของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ปีการศึกษา 2562   เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563   
คิดเป็นร้อยละ  80  ของแผนการรับนักเรียนที่ไม่นับห้องเรียนพิเศษ   ห้องเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
จำนวน  140   คน  ห้องเรียนกลุ่มภาษา  60  คน    จำนวนเท่ากับ  200   คน   ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1   เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
        ปีการศึกษา 2562 
1.2  เกณฑ์ผลการเรียน    ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม   5  ภาคเรียน  ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่        

   1 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   เทอมแรก )  ไม่ต่ำกว่า  2.00                  
    (ถ้าต่ำกว่า  2.00  แต่สูงกว่า 1.50  โรงเรียนต้องตั้งคณะกรรมการประมวลความรู้) 

         1.3  เป็นโสด 
         1.4  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
            1.5  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

  2.  หลักฐานการรับสมัคร 
  2.1  ใบสมัครของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ที่กรอกข้อมูลแล้ว 
  2.2  คำรับรองความประพฤติของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
  2.3  สำเนา  ปพ.1 –บ  ที่นักเรียนลงนาม รับรองสำเนาแล้ว 

 3.  เงื่อนไขเพ่ิมเติม  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   จากโรงเรียนเดิม  คิดเป็นร้อยละ  80    
               ของแผนการรับนักเรียนที่ไม่นับห้องเรียนพิเศษ จำนวนเท่ากับ 200 คนแยกเป็นแผนการเรียน   
      ดังนี ้
  3.1    กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  5  ภาคเรียน          
         2.00  ขึ้นไป  และผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  5  ภาคเรียน   2.00   ขึ้นไป   หรือ
                   ผลการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์  5  ภาคเรียน   2.50   ขึ้นไป  รับ  3   ห้อง   140  คน  

4.2  กลุ่มการเรียนภาษา   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  5  ภาคเรียน   2.00  ขึ้นไปรับ   
       1 ห้อง   60  คน  
5. กำหนดการรับสมัคร  ให้นักเรียนสมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่  13 มกราคม พ.ศ. 2563 

               ถึง วันที่ 17  มกราคม  พ.ศ. 2563 
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5.  สอบข้อสอบกลาง   วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2563 
6.  จัดกลุ่มการเรียนที่เลือก  เรียงลำดับที่จากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  GPA 5 ภาคเรียน 50 %   

               รวมกับ ผลการสอบวัดความรู้จากข้อสอบกลาง 50 %  จัดเรียงตามลำดับคะแนนรวม 
7. กรณีนักเรียนมีผลการเรียน 0,ร,มส. ที่ยังไม่ดำเนินการแก้ขครั้งที่ 2 สิ้นสุดตามประกาศของ

โรงเรียน และจะนำผลการสอบของนักเรียนไปต่อท้ายนักเรียนที่มีผลการเรียนที่มีผลการเรียนไม่มี 
0,ร,มส. ถึงแม้นักเรียนจะได้คะแนนมากกว่าก็ตาม 

8. ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่  3 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 
    ประกาศผลจะเรียงลำดับตามคะแนน  กรณีคะแนนรวมเท่ากัน 
    กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียงจาก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา    

ภาษาอังกฤษ 
    กลุ่มภาษา เรียงจาก ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา     
    กรณีคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครก่อนได้ลำดับดีกว่า 
9.  รายงานตัววันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 – 16.30 น. ที่กลุ่มบริหารวิชาการ ถ้าไม่

มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
10. มอบตัวนักเรียนในวันที่ 7 เมษายน  พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ถ้าไม่มามอบตัวตาม

เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์                             
 

ประกาศ  ณ  วันที่   15  มกราคม    พ.ศ. 2563 

       
 
 

 
 
 
 
     

 


