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ค ำน ำ 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง “รัฐต้องด าเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่เป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษา ตามมาตรา 10 ก าหนดให้
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 รัฐบาลซึ่งมีความตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดท า
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพ่ือขยายโอกาสแก่เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส และผู้เรียนทั้งประเทศ
ให้สามารถเข้าถึงการได้รับการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมได้มีนโยบาย           
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔     
เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ทางโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม จึงได้จัดท าระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา      
ปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้น พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ           
การรับสมัครนักเรียน 
 ขอขอบคุณงานรับนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ที่ได้จัดท าระเบียบการรับนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ นี้ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการเตรียม
ความพร้อมแก่นักเรียนที่สมัครเรียนเป็นอย่างดียิ่ง 
 
 
        
        (นายสุจินต์  หล้าค า) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สำรบัญ 
 
 หน้ำ 
๑. ปฏิทินการด าเนินการ............................................................................................................... ๑ 
๒. ประกาศโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
    และชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔............................................................. ๒ 
๓. ประกาศโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักเรียน 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔........................... 
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ปฏิทินกำรด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ โรงเรียนไพรบึงวิทยำคม 

 

รำยกำร 

ประเภทนักเรียน 

ห้องเรียนพิเศษ 
(PSMT) 

ห้องเรียน 
เพำะพันธุ์ปัญญำ 

(RBL) 

ห้องเรียน
แผนกำรเรียน

อ่ืนๆ 

นักเรียนควำม 
สำมำรถพิเศษ 

๑. เปิดระบบกรอกข้อมูล ๑๙–๒๓ เม.ย.6๔ ๑๙–๒๓ เม.ย.6๔ ๑๙–๒๓ เม.ย.6๔ ๑๙–๒๓ เม.ย.6๔ 
๒. กำรรับสมัคร 2๔–2๘ เม.ย.6๔ 2๔–2๘ เม.ย.6๔ 2๔–2๘ เม.ย.6๔ 2๔–2๘ เม.ย.6๔ 
๓. กำรสอบคัดเลือก 
    ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
    ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
๑ พ.ค.6๔ 
๒ พ.ค.6๔ 

 

 
๑ พ.ค.6๔ 
๒ พ.ค.6๔ 

 

 
๑ พ.ค.6๔ 
๒ พ.ค.6๔ 

 

 
๑ พ.ค.6๔ 
๒ พ.ค.6๔ 

 

๔. กำรสัมภำษณ์/ 
    กำรทดสอบสมรรถภำพ 
    ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
    ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
 

๑ พ.ค.6๔ 
๒ พ.ค.6๔ 

 

 
 

๑ พ.ค.6๔ 
๒ พ.ค.6๔ 

 

 
 

๑ พ.ค.6๔ 
๒ พ.ค.6๔ 

 

 
 

๑ พ.ค.6๔ 
๒ พ.ค.6๔ 

 

๕. กำรประกำศผล 
    ๔.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
    ๔.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
๕ พ.ค.6๔ 
๕ พ.ค.6๔ 

 
๕ พ.ค.6๔ 
๕ พ.ค.6๔ 

 
๕ พ.ค.6๔ 
๕ พ.ค.6๔ 

 
๕ พ.ค.6๔ 
๕ พ.ค.6๔ 

๖. กำรรำยงำนตัวและมอบตัว 
    ๕.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
    ๕.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
๖ พ.ค.6๔ 
๗ พ.ค.6๔ 

 
๖ พ.ค.6๔ 
๗ พ.ค.6๔ 

 
๖ พ.ค.6๔ 
๗ พ.ค.6๔ 

 
๖ พ.ค.6๔ 
๗ พ.ค.6๔ 

 

หมำยเหตุ  
๑. นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร, ระเบียบการ และกรอกข้อมูล ได้ที่ www.pbk.ac.th 

 ๒. นักเรียนที่กรอกข้อมูลส่วนตัว (แบบออนไลน์) แล้ว ให้ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
    ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ไพรภูมิพันธ์ (PPP Park) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  
๔. นักเรียนความสามารถพิเศษ ต้องมาสอบคัดเลือกเพ่ือจัดห้องเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 

งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

http://www.pbk.ac.th/


๒ 
 
 
 
 

ประกำศโรงเรียนไพรบึงวิทยำคม 
เรื่อง กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

......................................................................................... 
 เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ า            
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศองค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมจึงประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
 ๑.๑ รับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑     จ ำนวน ๒๐๐ คน 

      ๑.๑.๑ ประเภทนักเรียนโครงการห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (PBK Science Mathematics And Technology Program : PSMT)  จ านวน ๒๕ คน 

๑.๑.๒ ประเภทนักเรียนแผนการเรียนอื่น     จ านวน ๑๔๕ คน        
     ก. นักเรียนห้องเรียนเพาะพันธ์ปัญญา (RBL)    จ านวน ๓๐ คน 
     ข. นักเรียนแผนการเรียนอื่น      จ านวน ๑๑๕ คน      

                ๑.๑.๓ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ     จ านวน ๑๐ คน 
  ก. ความสามารถพิเศษด้านกีฬา      จ านวน ๔ คน 
  ข. ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล     จ านวน ๒ คน 
  ค. ความสามารถพิเศษด้านดนตรีพ้ืนบ้านและนาฏศิลป์   จ านวน ๒ คน 
  ง. ความสามารถพิเศษด้านงานประดิษฐ์     จ านวน ๒ คน 
 

หมายเหตุ  ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษอาจรวมกับนักเรียนประเภทอ่ืนๆ 
 

๑.๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
       ๑.๒.๑ นักเรียนโครงกำรห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี 
(PBK Science Mathematics And Technology Program : PSMT) 
  ก. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
  ข. มีผลการเรียนเฉลี่ย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ค. มีผลการเรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ง. มีผลการเรียนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  จ. มีผลการเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ฉ. ไม่จ ากัดอายุ 
  ช. เป็นโสด 

ซ. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย  
 



๓ 
 

      ๑.๒.๒ ประเภทนักเรียนแผนกำรเรียนอื่น 
       ก. ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
   ข. ไม่จ ากัดอายุ 
   ค. เป็นโสด 

 ง. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย  
 

     ๑.๒.๓ ประเภทนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ 
       ๑.๒.๓.๑ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ 
  ก. มีความสามารถพิเศษทางกีฬาโดดเด่นด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยได้รับ
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดแข่งขัน
ทางด้านกีฬาตั้งแต่ระดับเขต ระดับภาค หรือระดับประเทศ 
  ข. ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
  ค. เป็นโสด 
  ง. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย  
 

           ๑.๒.๓.๒ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีสำกล 
  ก. มีความสามารถพิเศษในการเล่นเครื่องดนตรีสากล เครื่องดุริยางค์ การขับร้องเพลงไทยสากลหรือ
เพลงสากล โดยเคยผ่านการประกวดแข่งขัน หรือเคยเข้าร่วมแสดงในงานพิธีระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต 
หรือระดับประเทศ 
  ข. ต้องมีหลักฐานเกียรติบัตร หรือใบรับรองจากโรงเรียนและภาพกิจกรรมการเข้าประกวดแข่งขัน 
หรือเข้าร่วมในงานพิธีระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต หรือระดับประเทศ 
  ค. ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
  ง. เป็นโสด 
  จ. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย  
 

           ๑.๒.๓.๓ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีพื้นบ้ำนและนำฏศิลป์ 
  ก. มีความสามารถพิเศษในการเล่นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน เครื่องโปงลาง การขับร้องเพลงลูกทุ่ง หมอล า
หรือเพลงไทยเดิม และนาฏศิลป์ โดยเคยผ่านการประกวดแข่งขัน หรือเคยเข้าร่วมแสดงในงานพิธีระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด ระดับเขต หรือระดับประเทศ 
  ข. ต้องมีหลักฐานเกียรติบัตร หรือใบรับรองจากโรงเรียนและภาพกิจกรรมการเข้าประกวดแข่งขัน 
หรือเข้าร่วมในงานพิธีระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต หรือระดับประเทศ 
  ค. ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
  ง. เป็นโสด 
  จ. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย  
 



๔ 
 

           ๑.๒.๓.๔ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนงำนประดิษฐ์ 
  ก. มีความสามารถพิเศษในด้านงานประดิษฐ์ งานใบตอง งานแกะสลัก หรืองานร้อยมาลัย โดยได้รับ
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการตั้งแต่ระดับเขต 
ระดับภาค และระดับประเทศ 
  ข. ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
  ค. เป็นโสด 

          ง. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย 
 

๑.๓ หลักฐำนกำรสมัคร 
       ๑.๓.๑ ประเภทนักเรียนโครงกำรห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ
เทคโนโลยี (PBK Science Mathematics And Technology Program : PSMT) 
            ๑.๓.๑.๑ ใบสมัครของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
            ๑.๓.๑.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนาของนักเรียน จ านวน ๑ ชุด 
            ๑.๓.๑.๓ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต้องมีใบรับรองผลการเรียน ส าหรับการสมัคร
สอบเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (PBK Science 
Mathematics And Technology Program : PSMT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับจริง) จ านวน ๑ ชุด 
            ๑.๓.๑.๔ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
            ๑.๓.๑.๕ ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน ๑ ชุด (ถ้ามี) 
            ๑.๓.๑.๖ หลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการ (ให้น ามาแสดงในวันสอบ
คัดเลือก) เช่น เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ใบประกาศ ใบรับรอง หรือภาพกิจกรรม เป็นต้น 
 ๑.๓.๒ ประเภทนักเรียนแผนกำรเรียนอื่น 
            ๑.๓.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
            ๑.๓.๒.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนาของนักเรียน จ านวน ๑ ชุด 
            ๑.๓.๒.๓ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต้องมีหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑: ป) หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง (ปพ.๗) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับ           
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
            ๑.๓.๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
            ๑.๓.๒.๕ ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน ๑ ชุด (ถ้ามี) 
 ๑.๓.๓ ประเภทนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ 
            ๑.๓.๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
            ๑.๓.๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนาของนักเรียน จ านวน ๑ ชุด 
            ๑.๓.๓.๓ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต้องมีหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑: ป) หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง (ปพ.๗) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
            ๑.๓.๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
            ๑.๓.๓.๕ ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน ๑ ชุด (ถ้ามี) 



๕ 
 

      ๑.๓.๓.๖ หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษตามด้านที่สมัคร  (ให้น ามาแสดงในวัน
สัมภาษณ์) เช่น เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ใบประกาศ ใบรับรอง หรือภาพกิจกรรม เป็นต้น 

 

๑.๔ ก ำหนดกำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ มีดังนี้ 
       ๑.๔.๑ ประเภทนักเรียนโครงกำรห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ
เทคโนโลยี (PBK Science Mathematics And Technology Program : PSMT) 
  ๑.๔.๑.๑ กำรรับสมัคร    

- ดาวน์โหลดใบสมัคร และระเบียบการ ได้ที ่www.pbk.ac.th ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ เมษายน ๒๕6๔ 
- รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารปาริชาติ (อาคาร ๓) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ไพรภูมิพันธ์ (PPP Park) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
  ๑.๔.๑.๒ กำรสอบคัดเลือกและสอบสัมภำษณ์    

กำรสอบคัดเลือก 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องสอบ อาคารพุทธรักษา (อาคาร ๕) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
กำรสอบสัมภำษณ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๕๒๒, ๕๒๓ อาคารพุทธรักษา (อาคาร ๕) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
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ร้อยละ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐       

๑.๔.๑.๓ ประกำศผล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารปาริชาติ (อาคาร ๓) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
 

๑.๔.๑.๔ รำยงำนตัวและมอบตัว (พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา)     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ห้องมอบตัว สถานที่ตามประกาศของสถานศึกษา 
 

      ๑.๔.๒ ประเภทนักเรียนแผนกำรเรียนอื่น 
  ๑.๔.๒.๑ กำรรับสมัคร    

- ดาวน์โหลดใบสมัคร และระเบียบการได้ที ่www.pbk.ac.th ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ เมษายน ๒๕6๔ 
- รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารปาริชาติ (อาคาร ๓) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 



๖ 
 

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ไพรภูมิพันธ์ (PPP Park)  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
  ๑.๔.๒.๒ กำรสอบคัดเลือก    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องสอบ อาคารพุทธรักษา (อาคาร ๕) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
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  ๑.๔.๒.๓ ประกำศผล  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารปาริชาติ (อาคาร ๓) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
 

  ๑.๔.๒.๔ รำยงำนตัวและมอบตัว (พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา)     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

ห้องมอบตัว สถานที่ตามประกาศของสถานศึกษา 
 

       ๑.๔.๓ ประเภทนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ 
  ๑.๔.๓.๑ กำรรับสมัคร    

- ดาวน์โหลดใบสมัคร และระเบียบการ ได้ที่ www.pbk.ac.th ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ เมษายน ๒๕6๔  
- รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารปาริชาติ (อาคาร ๓) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ไพรภูมิพันธ์ (PPP Park) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
  ๑.๔.๓.๒ กำรสอบคัดเลือก (การสอบจัดห้องเรียน)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องสอบ อาคารพุทธรักษา (อาคาร ๕) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
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  ๑.๔.๓.๓ กำรสัมภำษณ์ (การทดสอบสมรรถภาพ)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 
 



๗ 
 

มีรายละเอียดของสถานที่ในการสัมภาษณ์ (การทดสอบสมรรถภาพ) ดังนี้ 
ก) ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ณ ลานจามจุรี (นักเรียนเตรียมชุดกีฬามาเอง) 
ข) ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล ณ หอประชุมราชพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์ 
ค) ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีพ้ืนบ้านและนาฏศิลป์ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารปาริชาติ 
ง) ประเภทความสามารถพิเศษด้านงานประดิษฐ์ ณ อุทยานการเรียนรู้ไพรภูมิพันธ์ 

  ๑.๔.๓.๔ ประกำศผล  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารปาริชาติ (อาคาร ๓) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

  ๑.๔.๓.๕ รำยงำนตัวและมอบตัว (พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา)    
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ห้องมอบตัว สถานที่ตามประกาศของสถานศึกษา 
 

๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
๒.๑ รับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔      จ ำนวน ๒๐๐ คน 
      ๒.๑.๑ ประเภทนักเรียนโครงการห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี (PBK Science Mathematics And Technology Program : PSMT)  จ านวน ๒๕ คน  
       ๒.๑.๒ ประเภทนักเรียนแผนการเรียนอื่น     จ านวน ๑๔๕ คน 
  ก. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ปกติ)    จ านวน ๓๐ คน 
  ข. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เพาะพันธุ์ปัญญา หรือ RBL) จ านวน ๓๐ คน 
  ค. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน     จ านวน ๑๐ คน 
  ง. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น     จ านวน ๑๐ คน 
  จ. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปะ     จ านวน ๑๐ คน 
  ฉ. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน ๑๐ คน 
  ช. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์   จ านวน ๑๐ คน 
      ๒.๑.๓ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ     จ านวน ๑๐ คน 
  ก. ความสามารถพิเศษด้านกีฬา      จ านวน ๔ คน 
  ข. ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล     จ านวน ๒ คน 
  ค. ความสามารถพิเศษด้านดนตรีพ้ืนบ้านและนาฏศิลป์   จ านวน ๒ คน 
  ง. ความสามารถพิเศษด้านงานประดิษฐ์     จ านวน ๒ คน 
หมายเหตุ  ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษอาจรวมกับนักเรียนประเภทอ่ืนๆ 

 

  ๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      ๒.๒.๑ นักเรียนโครงกำรห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี 
(PBK Science Mathematics And Technology Program : PSMT) 
  ก. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
  ข. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ค. มีผลการเรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 



๘ 
 

  ง. มีผลการเรียนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  จ. มีผลการเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ฉ. ไม่จ ากัดอายุ 
  ช. เป็นโสด 

ซ. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย  
 

      ๒.๒.๒ ประเภทนักเรียนแผนกำรเรียนอื่น 
  ก. ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
  ข. ไม่จ ากัดอายุ 
  ค. เป็นโสด 

ง. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย  
 

      ๒.๒.๓ ประเภทนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ 
           ๒.๒.๓.๑ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ 
  ก. มีความสามารถพิเศษทางกีฬาโดดเด่นด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยได้รับ
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดแข่งขัน
ทางด้านกีฬาตั้งแต่ระดับเขต ระดับภาค หรือระดับประเทศ 
  ข. ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
  ค. เป็นโสด 
  ง. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย  
 

           ๒.๒.๓.๒ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีสำกล 
  ก. มีความสามารถพิเศษในการเล่นเครื่องดนตรีสากล เครื่องดุริยางค์ การขับร้องเพลงไทยสากลหรือ
เพลงสากล โดยเคยผ่านการประกวดแข่งขัน หรือเคยเข้าร่วมแสดงในงานพิธีระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต 
หรือระดับประเทศ 
  ข. ต้องมีหลักฐานเกียรติบัตร หรือใบรับรองจากโรงเรียนและภาพกิจกรรมการเข้าประกวดแข่งขัน 
หรือเข้าร่วมในงานพิธีระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต หรือระดับประเทศ 
  ค. ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือ
เทียบเท่า 
  ง. เป็นโสด 
  จ. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย  
           ๒.๒.๓.๓ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีพื้นบ้ำนและนำฏศิลป์ 
  ก. มีความสามารถพิเศษในการเล่นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน เครื่องโปงลาง การขับร้องเพลงลูกทุ่ง หมอล า
หรือเพลงไทยเดิม และนาฏศิลป์ โดยเคยผ่านการประกวดแข่งขัน หรือเคยเข้าร่วมแสดงในงานพิธีระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด ระดับเขต หรือระดับประเทศ 



๙ 
 

  ข. ต้องมีหลักฐานเกียรติบัตร หรือใบรับรองจากโรงเรียนและภาพกิจกรรมการเข้าประกวดแข่งขัน 
หรือเข้าร่วมในงานพิธีระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต หรือระดับประเทศ 
  ค. ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือ
เทียบเท่า 
  ง. เป็นโสด 
  จ. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย  
           ๒.๒.๓.๔ นักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนงำนประดิษฐ์ 
  ก. มีความสามารถพิเศษในด้านงานประดิษฐ์ งานใบตอง งานแกะสลัก หรืองานร้อยมาลัย โดยได้รับ
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการตั้งแต่ระดับเขต 
ระดับภาค และระดับประเทศ 
  ข. ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
  ค. เป็นโสด 
  ง. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย  
 

๒.๓ หลักฐำนกำรสมัคร 
       ๒.๓.๑ ประเภทนักเรียนโครงกำรห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ
เทคโนโลยี (PBK Science Mathematics And Technology Program : PSMT) 
            ๒.๓.๑.๑ ใบสมัครของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
            ๒.๓.๑.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนาของนักเรียน จ านวน ๑ ชุด 
            ๒.๓.๑.๓ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ต้องมีใบรับรองผลการเรียน ส าหรับการสมัคร
สอบเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (PBK Science 
Mathematics And Technology Program : PSMT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับจริง) จ านวน ๑ ชุด 
            ๒.๓.๑.๔ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
           ๒.๓.๑.๕ ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน ๑ ชุด (ถ้ามี) 
            ๒.๓.๑.๖ หลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการ (ให้น ามาแสดงในวันสอบ
คัดเลือก) เช่น เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ใบประกาศ ใบรับรอง หรือภาพกิจกรรม เป็นต้น 
      ๒.๓.๒ ประเภทนักเรียนแผนกำรเรียนอื่น 
           ๒.๓.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
           ๒.๓.๒.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนาของนักเรียน จ านวน ๑ ชุด 
           ๒.๓.๒.๓ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ต้องมีหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑: บ) หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง (ปพ.๗) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
          ๒.๓.๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
         ๒.๓.๒.๕ ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน ๑ ชุด (ถ้ามี) 
 



๑๐ 
 

      ๒.๓.๓ ประเภทนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ 
           ๒.๓.๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
           ๒.๓.๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนาของนักเรียน จ านวน ๑ ชุด 
           ๒.๓.๓.๓ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ต้องมีหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑: บ) หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง (ปพ.๗) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
           ๒.๓.๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
           ๒.๓.๒.๕ ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน ๑ ชุด (ถ้ามี) 
          ๒.๓.๓.๖ หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษตามด้านที่สมัคร (ให้น ามาแสดงในวันสัมภาษณ์) 
เช่น เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ใบประกาศ ใบรับรอง หรือภาพกิจกรรม เป็นต้น 
 

๒.๔ ก ำหนดกำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ มีดังนี้ 
       ๒.๔.๑ ประเภทนักเรียนโครงกำรห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ
เทคโนโลยี (PBK Science Mathematics And Technology Program : PSMT) 
  ๒.๔.๑.๑ กำรรับสมัคร    

- ดาวน์โหลดใบสมัคร และระเบียบการ ได้ที่ www.pbk.ac.th ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ เมษายน ๒๕6๔ 
- รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารปาริชาติ (อาคาร ๓) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ไพรภูมิพันธ์ (PPP Park) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
  ๒.๔.๑.๒ กำรสอบคัดเลือกและสอบสัมภำษณ์    

กำรสอบคัดเลือก 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องสอบ อาคารพุทธรักษา (อาคาร ๕) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
กำรสอบสัมภำษณ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๕๒๒, ๕๒๓ อาคารพุทธรักษา (อาคาร ๕) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
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๒.๔.๑.๓ ประกำศผล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารปาริชาติ (อาคาร ๓) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
 
 
 



๑๑ 
 

  ๒.๔.๑.๔ รำยงำนตัวและมอบตัว (พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา)     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ วันที่  ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ห้องมอบตัว สถานที่ตามประกาศของสถานศึกษา 
 

 ๒.๔.๒ ประเภทนักเรียนแผนกำรเรียนอื่น 
  ๒.๔.๒.๑ กำรรับสมัคร    

- ดาวน์โหลดใบสมัคร และระเบียบการ ได้ที่ www.pbk.ac.th ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ เมษายน ๒๕6๔ 
- รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารปาริชาติ (อาคาร ๓) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ไพรภูมิพันธ์ (PPP Park) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
  ๒.๔.๒.๒ กำรสอบคัดเลือก    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องสอบ อาคารพุทธรักษา (อาคาร ๕) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
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  ๒.๔.๒.๓ ประกำศผล  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารปาริชาติ (อาคาร ๓) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
 

  ๒.๔.๒.๔ รำยงำนตัวและมอบตัว (พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา)     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ห้องมอบตัว สถานที่ตามประกาศของสถานศึกษา 
 

 ๒.๔.๓ ประเภทนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ 
  ๒.๔.๓.๑ กำรรับสมัคร    

- ดาวน์โหลดใบสมัคร และระเบียบการ ได้ที่ www.pbk.ac.th ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ เมษายน ๒๕6๔ 
- รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารปาริชาติ (อาคาร ๓) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ไพรภูมิพันธ์ (PPP Park)โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
  ๒.๔.๓.๒ กำรสอบคัดเลือก (การสอบจัดห้องเรียน)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องสอบ อาคารพุทธรักษา (อาคาร ๕) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
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  ๒.๔.๓.๓ กำรสัมภำษณ์ (การทดสอบสมรรถภาพ)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
มีรายละเอียดของสถานที่ในการสัมภาษณ์ (การทดสอบสมรรถภาพ) ดังนี้ 
ก) ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ณ ลานจามจุรี (นักเรียนเตรียมชุดกีฬามาเอง) 
ข) ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล ณ หอประชุมราชพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์ 
ค) ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีพ้ืนบ้านและนาฏศิลป์ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารปาริชาติ 
ง) ประเภทความสามารถพิเศษด้านงานประดิษฐ์ ณ อุทยานการเรียนรู้ไพรภูมิพันธ์ 

  ๒.๔.๓.๔ ประกำศผล  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารปาริชาติ (อาคาร ๓) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

  ๒.๔.๓.๔ รำยงำนตัวและมอบตัว (พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา)     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ห้องมอบตัว สถานที่ตามประกาศของสถานศึกษา 
 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
              (นายสุจินต์  หล้าค า) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
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ประกำศโรงเรียนไพรบึงวิทยำคม 
เรื่อง กำรให้ทุนสนับสนุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

.........................................................................................  
 ด้วยโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุน
นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน จ านวน ๒๔ ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. จ ำนวนทุน 
 ๑.๑ ทุนประเภทผลการเรียนดีเด่น (ข้ึนอยู่กับจ านวนนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์)    

๑.๒ ทุนประเภทนักเรียนโครงการห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(PBK Science Mathematics And Technology Program : PSMT)   จ านวน ๖ ทุน 
 ๑.๓ ทุนประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ     จ านวน ๑๘ ทุน 
  ๑.๓.๑ ทุนนักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา    จ านวน ๖ ทุน 
  ๑.๓.๒ ทุนนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากลและดุริยางค ์  จ านวน ๒ ทุน 
  ๑.๓.๓ ทุนนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีพ้ืนบ้านและนาฏศิลป์ จ านวน ๘ ทุน 
  ๑.๓.๔ ทุนนักเรียนความสามารถพิเศษด้านงานประดิษฐ์   จ านวน ๒ ทุน 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๒.๑ เป็นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 ๒.๒ เป็นนักเรียนที่รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

๒.๓ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
 ๒.๔ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  

๒.๕ เป็นโสด 
๒.๖ เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย  

 

๓. คุณสมบัติเฉพำะตำมประเภทของทุน 
    ๓.๑ ทุนนักเรียนโครงการห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (PBK 
Science Mathematics And Technology Program : PSMT) 
    หลักเกณฑ์  
    เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่สอบคัดเลือกได้ในอันดับที่ ๑ – ๓ จะได้รับ 
การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา ๑ ปีการศึกษา 
 



๑๔ 
 

    เงื่อนไข 
    นักเรียนทุนจะได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา แบบต่อเนื่อง เมื่อ 
    ๑. นักเรียนต้องรักษาสภาพผลการเรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ และไม่มีผลการเรียนเป็น ๐, ร และ มส. 
    ๒. นักเรียนต้องเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ ทุกรายการที่โรงเรียนเข้าร่วม  
โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ 
    ๓. รายการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกทนุพิจารณาเห็นชอบ 
 

    ๓.๒ ทุนนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกีฬำ 
    หลักเกณฑ์  
    เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่ผ่านการคัดเลือกได้ในอันดับที่ ๑ – ๓ พิจารณาจาก
ความโดดเด่นด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล แบดมินตัน เปตอง อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยได้รับเหรียญ
รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดแข่งขันทางด้าน
กีฬาตั้งแต่ระดับเขต ระดับภาค หรือระดับประเทศ จะได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา ๑ ปีการศึกษา 
    เงื่อนไข   
    นักเรียนทุนจะได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา แบบต่อเนื่อง เมื่อ 
    ๑. นักเรียนต้องรักษาสภาพผลการเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ และไม่มีผลการเรียนเป็น ๐, ร และ มส. 
    ๒. หากนักเรียนมีผลการเรียนต่ ากว่า ๒.๕๐ ให้ถือว่า “พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนทุน” 
    ๓. หากนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน สามารถขอรับทุนได้ภายหลัง เมื่อมีผลงานในระดับไม่ต่ ากว่าตัวแทน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
    ๔. นักเรียนต้องเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่โรงเรียนเข้าร่วม โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ 
    ๕. นักเรียนที่สามารถเข้าร่วมเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือตัวแทนทีมชาติไทย จะได้รับ
การยกเว้นทุนค่าบ ารุงการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยไม่พิจารณาผลการเรียน 
    ๖. รายการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกทุนพิจารณาเห็นชอบ 
    ๗. ในกรณีที่นักเรียนได้รับทุนความสามารถพิเศษ ซึ่งต่อมาภายหลังไม่ประสงค์เป็นนักเรียนความสามารถพิเศษ 
โรงเรียนจะยุติการให้ทุนในส่วนของนักเรียนความสามารถพิเศษ และจะต้องชดใช้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาคืนให้กับ
โรงเรียน ตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
 

    ๓.๓ ทุนนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนดนตรีสำกล 
    หลักเกณฑ์  
    เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่ผ่านการคัดเลือกได้ในอันดับที่ ๑ พิจารณาจากความ
โดดเด่นในการเล่นเครื่องดนตรีสากล เครื่องดุริยางค์ การขับร้องเพลงไทยสากลหรือเพลงสากล โดยเคยผ่านการ
ประกวดแข่งขัน หรือเคยเข้าร่วมแสดงในงานพิธีระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต หรือระดับประเทศ จะได้รับการ
ยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา ๑ ปีการศึกษา 
    เงื่อนไข   
    นักเรียนทุนจะได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา แบบต่อเนื่อง เมื่อ 
    ๑. นักเรียนต้องรักษาสภาพผลการเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ และไม่มีผลการเรียนเป็น ๐, ร และ มส. 
    ๒. หากนักเรียนมีผลการเรียนต่ ากว่า ๒.๕๐ ให้ถือว่า “พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนทุน” 



๑๕ 
 

    ๓. หากนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน สามารถขอรับทุนได้ภายหลัง เมื่อมีผลงานในระดับไม่ต่ ากว่าตัวแทน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
    ๔. นักเรียนต้องเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่โรงเรียนเข้าร่วม โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ 
    ๕. นักเรียนที่สามารถเข้าร่วมเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ จะได้รับการยกเว้นทุนค่าบ ารุงการศึกษาตลอด
หลักสูตร โดยไม่พิจารณาผลการเรียน 
    ๖. รายการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกทุนพิจารณาเห็นชอบ 
    ๗. ในกรณีที่นักเรียนได้รับทุนความสามารถพิเศษ ซึ่งต่อมาภายหลังไม่ประสงค์เป็นนักเรียนความสามารถพิเศษ 
โรงเรียนจะยุติการให้ทุนในส่วนของนักเรียนความสามารถพิเศษ และจะต้องชดใช้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาคืนให้กับ
โรงเรียน ตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
 

    ๓.๔ ทุนนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนดนตรีพื้นบ้ำนและนำฏศิลป์ 
    หลักเกณฑ์  
    เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่ผ่านการคัดเลือกได้ในอันดับที่ ๑ พิจารณาจากความ
โดดเด่นในการเล่นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน เครื่องโปงลาง การขับร้องเพลงลูกทุ่ง หมอล าหรือเพลงไทยเดิม และนาฏศิลป์ 
โดยเคยผ่านการประกวดแข่งขัน หรือเคยเข้าร่วมแสดงในงานพิธีระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต หรือ
ระดับประเทศ จะได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา ๑ ปีการศึกษา 
    เงื่อนไข   
    นักเรียนทุนจะได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา แบบต่อเนื่อง เมื่อ 
    ๑. นักเรียนต้องรกัษาสภาพผลการเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ และไม่มีผลการเรียนเป็น ๐, ร และ มส. 
    ๒. หากนักเรียนมีผลการเรียนต่ ากว่า ๒.๕๐ ให้ถือว่า “พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนทุน” 
    ๓. หากนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน สามารถขอรับทุนได้ภายหลัง เมื่อมีผลงานในระดับไม่ต่ ากว่าตัวแทน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
    ๔. นักเรียนต้องเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่โรงเรียนเข้าร่วม โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ 
    ๕. นักเรียนที่สามารถเข้าร่วมเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ จะได้รับการยกเว้นทุนค่าบ ารุงการศึกษาตลอด
หลักสูตร โดยไม่พิจารณาผลการเรียน 
    ๖. รายการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกทุนพิจารณาเห็นชอบ 
    ๗. ในกรณีที่นักเรียนได้รับทุนความสามารถพิเศษ ซึ่งต่อมาภายหลังไม่ประสงค์เป็นนักเรียนความสามารถพิเศษ 
โรงเรียนจะยุติการให้ทุนในส่วนของนักเรียนความสามารถพิเศษ และจะต้องชดใช้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาคืนให้กับ
โรงเรียน ตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
 

    ๓.๕ ทุนนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนงำนประดิษฐ์ 
    หลักเกณฑ์  
    เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่ผ่านการคัดเลือกได้ในอันดับที่ ๑ พิจารณาจากความ
โดดเด่นด้านงานประดิษฐ์ งานใบตอง งานแกะสลัก หรืองานร้อยมาลัย โดยได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง เหรียญ
เงิน หรือเหรียญทองแดง ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการตั้งแต่ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ  จะได้รับ
การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา ๑ ปีการศึกษา 
    เงื่อนไข   
    นักเรียนทุนจะได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา แบบต่อเนื่อง เมื่อ 



๑๖ 
 

    ๑. นักเรียนต้องรกัษาสภาพผลการเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ และไม่มีผลการเรียนเป็น ๐, ร และ มส. 
    ๒. หากนักเรียนมีผลการเรียนต่ ากว่า ๒.๕๐ ให้ถือว่า “พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนทุน” 
    ๓. หากนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน สามารถขอรับทุนได้ภายหลัง เมื่อมีผลงานในระดับไม่ต่ ากว่าตัวแทน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
    ๔. นักเรียนต้องเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่โรงเรียนเข้าร่วม โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ 
    ๕. นักเรียนที่สามารถเข้าร่วมเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ จะได้รับการยกเว้นทุนค่าบ ารุงการศึกษาตลอด
หลักสูตร โดยไม่พิจารณาผลการเรียน 
    ๖. รายการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกทุนพิจารณาเห็นชอบ 
    ๗. ในกรณีที่นักเรียนได้รับทุนความสามารถพิเศษ ซึ่งต่อมาภายหลังไม่ประสงค์เป็นนักเรียนความสามารถพิเศษ 
โรงเรียนจะยุติการให้ทุนในส่วนของนักเรียนความสามารถพิเศษ และจะต้องชดใช้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาคืนให้กับ
โรงเรียน ตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
 

๔. กำรคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุน 
 ๔.๑ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา  
 ๔.๒ คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ๔.๓ ผลการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการคัดเลือกทุนและถือเป็นยุติ 
 

  ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

 

    (นายสุจินต์  หล้าค า) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม



๑๗ 
 

 


