
 
 

   ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต   
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ประจ าปีการศึกษา  2562  ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 
 

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

โรงเรียนพรตพิทยพยัต  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 2  ก ำหนดรับสมัครนักเรียน
เพ่ือสอบคัดเลือกเข้ำเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ประเภทโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562   ดังนี้ 

1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (GIFTED  Program)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  รับนักเรียนชำย-หญิง  จ ำนวน  36  คน  1  ห้องเรียน   

2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (GIFTED  Program)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  รับนักเรียนชำย-หญิง  จ ำนวน  36  คน  1  ห้องเรียน   

 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  สอดคล้องกับ
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เรื่อง  นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ปีกำรศึกษำ 2562  และประกำศฯนโยบำยและแนว
ปฏิบัติกำรรับนักเรียน  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2   ปีกำรศึกษำ 2562        
โรงเรียนพรตพิทยพยัต  จึงก ำหนดรำยละเอียดกำรรับสมัครและคุณสมบัติกำรคัดเลือก  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     1.1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

  1.  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเทียบเท่ำ 
หรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่  6  ปีกำรศึกษำ 2561  

  2.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2  ปกีำรศึกษำ  ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  และชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 5  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00   

  3.  มีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมรำยวิชำวิทยำศำสตร์ พ้ืนฐำนและคณิตศำสตร์ พ้ืนฐำน              
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  4  และชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
   4.  เป็นโสด  ไม่จ ำกัดอำยุ 

  5.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  สุขภำพแข็งแรง  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี 
  6.  ผู้ปกครองนักเรียนมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่  
 

     1.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   1.  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเทียบเท่ำ  
หรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  ปีกำรศึกษำ 2561 
   2.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  5  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75   



   3.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมรำยวิชำวิทยำศำสตร์ พ้ืนฐำนหรือคณิตศำสตร์พ้ืนฐำน  5 ภำคเรียน    
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 

  4.  เป็นโสด  ไม่จ ำกัดอำยุ 
   5.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  สุขภำพแข็งแรง  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี 
   6.  ผู้ปกครองนักเรียยนมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่  
 

การรับสมัครและการคัดเลือก  

     1.  หลักฐานการรับสมัครระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
 1.1  ใบแจ้งควำมจ ำนงสมัครเข้ำเรียน  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
        ม.1  เข้ำเว็บไซต ์ www.bangkok2.org/ เว็บไซต์ของ สพม.2 
        ม.4  เข้ำเว็บไซต ์ 61.7.252.66/rub_student 
        ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  แล้วพิมพ์ใบแจ้งควำมจ ำนงเพ่ือน ำมำยื่นกำรสมัคร           
ณ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต  

1.2  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ำก ำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษำ     
ปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ  2561  หรือหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษำ      
ปีที่ 3  หรือเทียบเท่ำ  ฉบับจริง  (ถ่ำยส ำเนำ  1  ชุด  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

1.3  ใบรับรองแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยจ ำนวน 2 ปีกำรศึกษำ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-5) หรือ
ใบรับรองแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมจ ำนวน  5 ภำคเรียน  (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3) 
 1.4  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนนักเรียนฉบับจริง  (ถ่ำยส ำเนำ 1 ชุด  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ) 

1.5  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ  ขนำด 1.5 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว  จ ำนวน 3 รูป 
 

     2.  ก าหนดการรับสมัคร  
ก าหนดการ ม.1 ม.4 

รับสมัคร 
วันเสำร์ที่ 23 – วันพุธที่  27  กุมภำพันธ์ 2562 

เวลำ  08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
ประกาศรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิ์สอบ 

วันจันทร์ที่ 4  มีนำคม 2562   เวลำ 09.00 – 16.30 น. 
ทำง www.prot.ac.th และบอร์ดประชำสัมพันธ์ 

สอบคัดเลือก 
วันเสำร์ที่ 9 มีนำคม 2562 
เวลำ 08.00 – 12.00 น. 

วันอำทิตย์ที่ 10 มีนำคม 2562 
เวลำ 08.00 – 12.00 น. 

ประกาศผลสอบ 
วันพุธที่ 13 มีนำคม 2562 

เวลำ 09.00 น. – 16.30 น. 
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกรำคม 2562  

เวลำ 09.00 น. – 16.30 น. 

รายงานตัว/มอบ
ตัว 

วันเสำร์ที่ 16 มีนำคม  2562 
เวลำ 09.00 -12.00 น. 

พร้อมช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ 

วันอำทิตยท์ี่ 17 มีนำคม  2562 
เวลำ 09.00 -12.00 น. 

พร้อมช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ 
 
 
 

http://www.bangkok2.org/%20เว็บไซต์
http://www.prot.ac.th/


 

     3.  ก าหนดการสอบคัดเลือก     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้แบบทดสอบวัดควำมรู้ทำงวิชำกำร  3  กลุ่มสำระ ได้แก่ 

วิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษ  โดยมีกรอบเนื้อหำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 

วัน/เดือน/ปี เวลา จ านวนเวลาในการสอบ วิชาที่สอบ จ านวนข้อ 

วันเสำร์ที่ 9 
มีนำคม 2561 

08.30 - 09.30 น. 60 นำที คณิตศำสตร์ 40 
09.35 - 10.35 น. 60 นำที ภำษำอังกฤษ 40 
10.45 - 11.45 น. 60 นำที วิทยำศำสตร์ 40 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โดยใช้แบบทดสอบวัดควำมรู้ทำงวิชำกำร  3  กลุ่มสำระ ได้แก่ 

วิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษ โดยมีกรอบเนื้อหำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 

วัน/เดือน/ปี เวลา จ านวนเวลาในการสอบ วิชาที่สอบ จ านวนข้อ 

วันอำทิตย์ที่ 10 
มีนำคม 2561 

08.30 - 09.30 น. 60 นำที คณิตศำสตร์ 40 
09.35 - 10.35 น. 60 นำที ภำษำอังกฤษ 40 
10.45 - 11.45 น. 60 นำที วิทยำศำสตร์ 40 

 

     4.  ประกาศผล  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  วันพธุที่  13  มีนำคม  พ.ศ.2562  เวลำ 08.30-16.30 น.          ณ  

โรงเรียนพรตพิทยพยัต  และhttp://www.prot.ac.th 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  วันพฤหัสบดีที่  14  มีนำคม  พ.ศ.2562  เวลำ 08.30-16.30 น.  

ณ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต  และhttp://www.prot.ac.th 
ทั้งนี้  นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์   

 

     5.  รายงานตัวและมอบตัว   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และมัธยมศึกษาปีที่  4   วันเสำร์ที่  16  มีนำคม  พ.ศ. 2562            

ณ  หอประชุมคุณแม่จ้อย - ดร.อนันต์  เล็กใจซื่อ   เวลำ 08.30-12.00 น. 
นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์   

 
             ประกำศ  ณ  วันที่  24  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2562 

 
 
 

(นำยธรรมรงค์  เสนจันทร์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพรตพิทยพยัต 


