
 
                                                                    
 

 

 
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป  
ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)  

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

 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1548 เรื่องแนวทางการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1666 เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 และประกาศ
คณะรัฐมนตรี จากการประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ต่อไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2563 ตลอดทั้งตามประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ประจ าปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 และประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่ 24 
เมษายน 2563 เพ่ือให้การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปี
การศึกษา 2563 เป็นไปตามหนังสือสั่งการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID – 19 ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จึงก าหนดปฏิทินและวิธีการสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   ประเภทห้องเรียนทั่วไป รับนักเรียนจ านวน  400  คน 
 1.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ) รับจ านวน 208  คน    
โดยวิธีการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือก และคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     
มีรายละเอียดดังนี้ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  ก าลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ 
วันรับสมัคร    วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563    
วันสอบคัดเลือก  วันที่ 6 มิถุนายน 2563 
วันประกาศผล   วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
วันรายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
การคัดเลือก โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้  

  1. ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ร้อยละ 70 วิชาที่สอบ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดยใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
    2. ใช้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ร้อยละ 30 
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          1.2 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ (อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต) รับจ านวน 160 คน   
โดยวิธีการคัดเลือก จากการสอบคัดเลือก และคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)         
มีรายละเอียดดังนี้ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร   
      ก าลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน เขตอ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต ก่อนวันท่ี 3 พฤษภาคม 2563 
วันรับสมัคร    วันท่ี 3-12 พฤษภาคม 2563    
วันสอบคัดเลือก  วันท่ี 6 มิถุนายน 2563 
วันประกาศผล   วันท่ี 10 มิถนุายน 2563 
วันรายงานตัวและมอบตัว  วันท่ี 13 มิถุนายน 2563 
การคัดเลือก โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังน้ี  

  1. ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ร้อยละ 70 วิชาท่ีสอบ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดยใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
    2. ใช้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของระดับชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ร้อยละ 30 
      1.3 ประเภทความสามารถพิเศษ รับนักเรียนจ านวน 12 คน แยกตามประเภทดังนี้ 
 1) ประเภทกีฬาฟุตบอล  รับจ านวน 6 คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. เป็นตัวแทนระดับโรงเรียนขึ้นไป มีเอกสารประกอบ เช่นเกียรติบัตร หรือใบรับรองจากสถานศึกษา 
 2. เพศชายก าลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนท่ัวประเทศ 
 3. นักเรียนต้องไม่เกิดก่อน วันท่ี 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคประจ าตัว ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
 6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนันสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถท่ีได้รับการคัดเลือก  
(กีฬาฟุตบอล) และปฏิบัติตามระเบียบเงื่อนไขของโรงเรียนท่ีได้ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงท่ีศึกษาอยู่ 
โรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) และต้องท าสัญญาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียน  
 7. ผลการเรียนรวมเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
วันรับสมัคร    วันท่ี 3-12 พฤษภาคม 2563    
วันสอบคัดเลือก  วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 
วันประกาศผล   วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 
วันรายงานตัวและมอบตัว  วันท่ี 13 มิถุนายน 2563 
สนามสอบ   สนามฟุตบอลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
การสอบคัดเลือก      โดยการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ทดสอบการเลี้ยงบอล เปิดบอล เดาะบอล และโหม่งบอล 
  2. การเล่นสมอลไซส์เกมส์ การเล่นทีม 
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  2) ประเภทดนตรีสากล (ขับร้อง) จ านวน 1 คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนท่ัวประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ไม่ต่ ากว่า 2.00   
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
5. มีความสามารถพิเศษด้าน การขับร้อง 
6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถท่ีได้รับการ

คัดเลือก (ดนตรีสากล) และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนท่ีได้ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงท่ี
ศึกษาอยู่ในโรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1-3) และต้องท าสัญญาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 
วันรับสมัคร    วันท่ี 3-12 พฤษภาคม 2563    
วันสอบคัดเลือก  วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 
วันประกาศผล   วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 
วันรายงานตัวและมอบตัว  วันท่ี 13 มิถุนายน 2563 
การสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคปฏิบัติ ดังน้ี 

1. บทเพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง (ต้องน าแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี ส าหรับประกอบการร้องเพลงมาเอง) 
2. บทเพลงตามความถนัด 1 เพลง (ต้องน าแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี ส าหรับประกอบการร้องเพลงมาเอง) 
3. ปฏิบัติแบบทดสอบตามท่ีคณะกรรมการก าหนดให้ 

   3) ประเภทดนตรีไทย  จ านวน  2  คน 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

       1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนท่ัวประเทศ 
       2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ไม่ต่ ากว่า 2.00  

        3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
        4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

       5. มีความสามารถพิเศษด้านการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยอย่างน้อย 1 ชนิด 
      6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน   สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถท่ีได้รับการ

คัดเลือก (ดนตรีไทย) และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนท่ีได้ ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงท่ี
ศึกษาอยู่ในโรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1 - 3) และต้องท าสัญญาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 
วันรับสมัคร    วันท่ี 3-12 พฤษภาคม 2563    
วันสอบคัดเลือก  วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 
วันประกาศผล   วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 
วันรายงานตัวและมอบตัว  วันท่ี 13 มิถุนายน 2563 
การสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคปฏิบัติ  ดังนี้ 
            1. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ในบทเพลงไทย จ านวน 1 เพลง 
   2. สอบสัมภาษณ์ ตอบค าถามวัดความรู้และทัศคติท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีไทยโดยเบื้องต้น 
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 4) ประเภทนาฏศิลป์ (ระบ ามาตรฐาน, ร าวงมาตรฐาน, ระบ าเบ็ดเตล็ด) จ านวน 1 คน 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ  
   2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
   3. เพศหญิง 
   4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
   6. มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ รักในการแสดง บุคลิกดี กล้าแสดงออก แขนขาไม่ผิดรูป 
   7. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับการ
คัดเลือก (นาฏศิลป์) และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่
ศึกษาอยู่ในโรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3) และต้องท าสัญญาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 
วันรับสมัคร    วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563    
วันสอบคัดเลือก  วันที่ 2 มิถุนายน 2563 
วันประกาศผล   วันที่ 4 มิถุนายน 2563 
วันรายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 13 มิถุนายน 2563 
การสอบคัดเลือก มีรายละเอียด  ดังนี้ 
   1. ทดสอบภาคปฏิบัติ (ผู้สอบต้องนุ่งโจงกระเบน) ทดสอบระบ ามาตรฐาน ร าวงมาตรฐาน ระบ าเบ็ดเตล็ด 
   2. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ผลงาน ภาพถ่าย เกียรติบัตร 
   3. สอบสัมภาษณ์ 
 5) ประเภททัศนศิลป์  จ านวน 2 คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ  
   2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
   3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
   5. มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ ประเภทการวาดเส้นและวาดภาพระบายสี 
   6. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ผลงาน ภาพถ่าย เกียรติบัตร  
   7. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ ได้รับการ
คัดเลือก (ทัศนศิลป์) และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่
ศึกษาอยู่ในโรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3) และต้องท าสัญญาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 
วันรับสมัคร    วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563    
วันสอบคัดเลือก  วันที่ 2 มิถุนายน 2563 
วันประกาศผล   วันที่ 4 มิถุนายน 2563 
วันรายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 13 มิถุนายน 2563 
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การสอบคัดเลือก มีรายละเอียด  ดังนี้ 
   1. ทดสอบภาคปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 - ทดสอบการวาดเส้นและวาดภาพระบายสีตามหัวข้อท่ีก าหนดในวันทดสอบ โดยคณะกรรมการร่วมกันก าหนด
หัวข้ออย่างน้อย 5 หัวข้อ แล้วให้ผู้แทนเข้าทดสอบจับฉลากเพียง 1 หัวข้อ เพื่อเป็นหัวข้อในการวาดภาพ 
 - ห้ามน าต้นฉบับมาดูในขณะทดสอบ 
 - ผู้สมัครสอบน าอุปกรณ์วาดเส้นและวาดภาพระบายสีมาเอง 
 - เวลาในการวาดภาพ 3 ชั่วโมง 
   2. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ผลงาน ภาพถ่าย เกียรติบัตร) 
   3. สอบสัมภาษณ์ 
  หลักฐานการรับสมัคร 

1. การสมัครเรียนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าสู่ระบบ SRSได้
ทางเว็บไซต์ https://www.pkw.ac.th/ ได้ต้ังแต่วันท่ี 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 
16.30 น. โดยมีวิธีการสมัครดังนี้ 

 1.1 เข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.pkw.ac.th และเลือกประเภทการรับ
สมัครให้ตรงกับความต้องการของผู้สมัคร 

 1.2 ประเภทความสามารถพิเศษ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ และหากผู้สมัครประสงค์ยื่นแฟ้ม
สะสมงานหรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) สามารถยื่นเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองในวันสอบปฏิบัติ (2 มิถนุายน 2563) 
 2. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปภาพและหลักฐานการสมัครดังนี้ 
  2.1 เอกสารการจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปพ.1 หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (กรณนีักเรียน
ความสามารถพิเศษใช้ปพ.1เท่านั้น) 
  2.2. ใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET 
  2.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
  2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อนักเรียน) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  2.5 หลักฐานการโอนเงินค่าด าเนินการจัดสอบ จ านวน 200 บาท 
 3. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จะพิจารณาใบสมัครและเอกสารตามข้อ 2. โดยเมื่อทางโรงเรียนอนุมัติใบสมัครแล้วให้
ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัครและพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบจากระบบการรับสมัครออนไลน์ 
 4. ใหผู้้สมัครน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าห้องสอบท่ีพิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลนม์ายื่นแก่กรรมการคมุสอบในวันสอบ 
 5. เอกสารหลักฐานในการสมัครตามข้อ 2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบ หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานท่ี
ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย    
 6. ผู้ปกครองและนักเรียนท่ีต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศปิดจังหวัด ห้ามบุคคลเข้า-ออก 
เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID -19) ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เตรียมท าเรื่อง
ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เพื่อสามารถเดินทางมาสอบคัดเลือกตามวันเวลาท่ีทางโรงเรียนก าหนด 
  7. ให้นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้าและผ่านจุดคัดกรองท่ีทาง
โรงเรียนก าหนดก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อท าการสอบโดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (C0VID-19) ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ   
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ประเภทห้องเรียนทั่วไป  
 1.1 .ประเภทนักเรียนทั่วไป รับนักเรียนจ านวน 128 คน (9 ห้องเรียน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวน 4 ห้อง (61 คน) 
 2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง (5 คน) 
 3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส จ านวน 1 ห้อง (21 คน) 
 4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จ านวน 1 ห้อง (5 คน) 
 5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 ห้อง (16 คน)  
 6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ทั่วไป จ านวน 1 ห้อง (20 คน)  

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
          1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ 
          2. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข และยาเสพติด
ทุกประเภท 

วันรับสมัคร    วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 
วันสอบคัดเลือก  วันที่ 7 มิถุนายน 2563 
วันประกาศผล   วันที่ 11 มิถุนายน 2563 
วันรายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
การสอบคัดเลือก  โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

1. โดยวิธีการสอบคัดเลือกใช้การทดสอบความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ร้อยละ 70    
ทุกแผนการเรียนสอบ 5 วิชาหลัก   

      2.  ใช้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร้อยละ  30 

        1.2  ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ รับนักเรียน จ านวน  10 คน แยกตามประเภทดังนี้ 
 1) ประเภทกีฬากรีฑา รับจ านวน 3 คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. เป็นตัวแทนระดับโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งระยะสั้นระดับจังหวัดขึ้นไป พร้อมเกียรติ
บัตรอันดับที่ 1 ถึง 3 ขึ้นไป 
 2. เพศชาย/เพศหญิง ก าลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ 
 3. นักเรียนต้องไม่เกิดก่อน วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2547 
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคประจ าตัว ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และยาเสพ
ติดทุกประเภท 
 6.ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนันสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับการคัดเลือก 
(กรีฑา) และปฏิบัติตามระเบียบเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่ศึกษาอยู่โรงเรียน 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) และต้องท าสัญญาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียน           
 7. มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
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วันรับสมัคร    วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563    
วันสอบคัดเลือก  วันที่ 3 มิถุนายน 2563 
วันประกาศผล   วันที่ 5 มิถุนายน 2563 
วันรายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
สนามสอบ สนามฟุตบอลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
การคัดเลือก      โดยการสอบภาคปฏิบัติ  ดังนี้ 
  1. ทดสอบคัดเลือกวิ่งระยะสั้น 
หมายเหตุ ให้นักเรียนเตรียมชุดกีฬาเพ่ือทดสอบปฏิบัติ 
 2) ประเภทดนตรีสากล (เครื่องเป่าลมทองเหลืองหรือเครื่องเป่าลมไม้) จ านวน 1 คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ  
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ไม่ต่ ากว่า 2.00   
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และยาเสพ
ติดทุกประเภท 
 5. มีความสามารถพิเศษด้าน เครื่องเป่าลมทองเหลืองหรือเครื่องเป่าลมไม้ 
 6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับการ
คัดเลือก (ดนตรีสากล) และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่
ศึกษาอยู่ในโรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) และต้องท าสัญญาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 
วันรับสมัคร    วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563    
วันสอบคัดเลือก  วันที่ 3 มิถุนายน 2563 
วันประกาศผล   วันที่ 5 มิถุนายน 2563 
วันรายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
การสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
1. บันไดเสียง Major Scale 
2. บรรเลงบทเพลงตามถนัด 1 เพลง 
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตที่ก าหนดให้ 
4. ปฏิบัติอ่านสัดส่วนโน้ตตามที่กรรมการก าหนด 
 3) ประเภทดนตรีสากล (ขับร้อง) จ านวน 1 คน 
คุณสมบัติของผูส้มัคร 
 1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ  
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่ต่ ากว่า 2.00   
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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   4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และยาเสพ
ติดทุกประเภท 
 5. มีความสามารถพิเศษด้านการขับร้อง 
 6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับการ
คัดเลือก (ดนตรีสากล) และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่
ศึกษาอยู่ในโรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) และต้องท าสัญญาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 
วันรับสมัคร    วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563    
วันสอบคัดเลือก  วันที่ 3 มิถุนายน 2563 
วันประกาศผล   วันที่ 5 มิถุนายน 2563 
วันรายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
การสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
1. บทเพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง (ต้องน าแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี ส าหรับประกอบการร้องเพลงมาเอง) 
2. บทเพลงตามความถนัด 1 เพลง ( ต้องน าแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี ส าหรับประกอบการร้องเพลงมาเอง) 
3. ปฏิบัติแบบทดสอบตามที่คณะกรรมการก าหนดให้ 
 4) ประเภทดนตรีสากล (เครื่องดนตรีวงสตริง) จ านวน 1 คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากโรงเรียนทั่วประเทศ  
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ไม่ต่ ากว่า 2.00   
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
          4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข และยาเสพติด
ทุกประเภท 
 5. มีความสามารถพิเศษด้านเครื่องดนตรีวงสตริงอย่างน้อย 1 ชนิด ได้แก่ กลองชุด กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส 
คีย์บอร์ด 
 6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับการ
คัดเลือก (ดนตรีสากล) และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่
ศึกษาอยู่ในโรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) และต้องท าสัญญาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 
 
วันรับสมัคร    วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563    
วันสอบคัดเลือก  วันที่ 3 มิถุนายน 2563 
วันประกาศผล   วันที่ 5 มิถุนายน 2563 
วันรายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
การสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากลวงสตริง (นักเรียนต้องน าเครื่องดนตรีมาเอง ยกเว้น กลองชุด) 
2. บรรเลงบทเพลงตามถนัด 1 เพลง 
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3. ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตที่ก าหนดให้ 
4. ปฏิบัติอ่านสัดส่วนโน้ตตามที่กรรมการก าหนด 
   5) ประเภทดนตรีไทย จ านวน  1  คน 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
       1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ 
       2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ไม่ต่ ากว่า 2.00  
       3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
       4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และยาเสพติด
ทุกประเภท 
       5. มีความสามารถพิเศษด้านการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยอย่างน้อย 1 ชนิด 
       6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้ รับการคัดเลือก 
(ดนตรีไทย) และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่ศึกษาอยู่
ในโรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) และต้องท าสัญญาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 
วันรับสมัคร    วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563    
วันสอบคัดเลือก  วันที่ 3 มิถุนายน 2563 
วันประกาศผล   วันที่ 5 มิถุนายน 2563 
วันรายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
การสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคปฏิบัติ  ดังนี้ 
            1. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ในบทเพลงไทย จ านวน 1 เพลง 
   2. สอบสัมภาษณ์ ตอบค าถามวัดความรู้และทัศคติท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีไทยโดยเบื้องต้น 
 6) ประเภทนาฏศิลป์ (ระบ ามาตรฐาน, ร าวงมาตรฐาน, ระบ าเบ็ดเตล็ด) จ านวน 2 คน 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ  
   2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
   3. เพศหญิง 
   4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และยาเสพ
ติดทุกประเภท 
   6. มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ รักในการแสดง บุคลิกดี กล้าแสดงออก แขนขาไม่ผิดรูป 
   7. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับการ
คัดเลือก (นาฏศิลป์) และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่
ศึกษาอยู่ในโรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) และต้องท าสัญญาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 
วันรับสมัคร    วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563    
วันสอบคัดเลือก  วันที่ 3 มิถุนายน 2563 
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วันประกาศผล   วันที่ 5 มิถุนายน 2563 
วันรายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
การสอบคัดเลือก มีรายละเอียด  ดังนี้ 
   1. ทดสอบภาคปฏิบัติ (ผู้สอบต้องนุ่งโจงกระเบน) ทดสอบระบ ามาตรฐาน ร าวงมาตรฐาน ระบ าเบ็ดเตล็ด 
   2. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ประกอบด้วย ผลงาน ภาพถ่าย เกียรติบัตร 
   3. สอบสัมภาษณ์ 
 7) ประเภททัศนศิลป์  จ านวน  1 คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ  
   2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ไม่ต่ ากว่า 2.50 
   3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และยาเสพ
ติดทุกประเภท 
   5. มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ ประเภทการวาดเส้นและวาดภาพระบายสี 
   6. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ผลงาน ภาพถ่าย เกียรติบัตร  
   7. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับการ
คัดเลือก (ทัศนศิลป์) และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่
ศึกษาอยู่ในโรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) และต้องท าสัญญาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 
วันรับสมัคร    วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563    
วันสอบคัดเลือก  วันที่ 3 มิถุนายน 2563 
วันประกาศผล   วันที่ 5 มิถุนายน 2563 
วันรายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
การสอบคัดเลือก มีรายละเอียด  ดังนี้ 
   1. ทดสอบภาคปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
      - ทดสอบการวาดเส้นและวาดภาพระบายสีตามหัวข้อที่ก าหนดในวันทดสอบ โดยคณะกรรมการร่วมกัน
ก าหนดหัวข้ออย่างน้อย 5 หัวข้อ แล้วให้ผู้แทนของผู้เข้าทดสอบจับฉลากเพียง 1 หัวข้อ เพ่ือเป็นหัวข้อในการวาดภาพ 
      - ห้ามน าต้นฉบับมาดูในขณะทดสอบ 
      - ผู้สมัครสอบน าอุปกรณ์วาดเส้นและวาดภาพระบายสีมาเอง 
      - เวลาในการวาดภาพ 3 ชั่วโมง 
   2. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ผลงาน ภาพถ่าย เกียรติบัตร) 
   3. สอบสัมภาษณ์ 
1.3 ประเภทนักเรียนโควตา ตามที่โรงเรียนได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนประเภทโรงเรียนเดิม หรือนักเรียนโควตา
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประกาศผลการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ให้นักเรียนที่ผ่าน
กระบวนการยืนยืนสิทธิ์ประเภทห้องเรียนทั่วไป ด าเนินการรายงานตัวและมอบตัวตามรายละเอียดดังนี้ 
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วันรายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 14 มิถุนายน 2563 
    หลักฐานการรับสมัคร 

1. การสมัครเรียนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าสู่ระบบ SRS
ได้ทางเว็บไซต์ https://www.pkw.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 12 พฤษภาคม 2563 
เวลา 16.30 น. โดยมีวิธีการสมัครดังนี้ 

 1.1 เข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.pkw.ac.th/ และเลือกประเภทการ
รับสมัครให้ตรงกับความต้องการของผู้สมัคร 

 1.2 ประเภทความสามารถพิเศษ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ และหากผู้สมัครประสงค์ยื่น
แฟ้มสะสมงานหรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) สามารถยื่นเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองในวันสอบปฏิบัติ (3 มิถุนายน 2563) 
 2. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปภาพและหลักฐานการสมัครดังนี้ 
  2.1 เอกสารการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปพ.1 หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีนักเรียน
ความสามารถพิเศษใช้ปพ.1เท่านั้น) 
  2.2. ใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET 
  2.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
  2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อนักเรียน) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  2.5 หลักฐานการโอนเงินค่าด าเนินการจัดสอบ จ านวน 200 บาท 
 3. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จะด าเนินการพิจารณาใบสมัครและเอกสารตามข้อ 2. โดยเมื่อทางโรงเรียนอนุมัติ
ใบสมัครแล้วให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัครและพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบจากระบบการรับสมัคร
ออนไลน์ 
 4. ให้ผู้สมัครน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์มายื่นแก่กรรมการคุมสอบใน
วันสอบ 
 5. เอกสารหลักฐานในการสมัครตามข้อ 2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบ หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่
ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย    
 6. ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศปิดจังหวัด ห้ามบุคคล
เข้า - ออก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID -19) ขอให้ผู้ปกครองและ
นักเรียนได้เตรียมท าเรื่องขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เพ่ือสามารถเดินทางมาสอบคัดเลือกตามวันเวลาที่
ทางโรงเรียนก าหนด   
  7. ให้นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้าและผ่านจุดคัดกรองที่
ทางโรงเรียนก าหนดก่อนเข้าโรงเรียนเพ่ือท าการสอบโดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (C0VID -19) ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ   
 

ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 เพ่ือให้การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษตามแนวนโยบายการรับนักเรียนเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4   
ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยความ



12 
 

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียน
ที่มีเงื่อนไขพิเศษ โดยก าหนดรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดัง
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ให้คณะกรรมการการรับนักเรียนพิจารณาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พิจารณาจากข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้ 
 1.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลง
ร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
 1.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ซึ่งเป็นบุตรของผู้ยากไร้และด้อยโอกาสหรือก าพร้าบิดา และหรือ
มารดาโดยต้องมีหลักฐานรับรองจากหน่วยงานของรัฐ 
 1.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติ (เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ) หรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ ดูแลเป็นพิเศษ โดยต้องมีหลักฐานรับรองจากหน่วยงานของรัฐ 
 1.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
 1.5 นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
 1.6 บคุคลที่ท าคุณประโยชน์ให้โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
  1.6.1 บุคคล องค์กรทางการศึกษา หรือสถานศึกษาอ่ืนที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจการของโรงเรียน 
          1.6.2 หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ที่ให้การสนับสนุน ทรัพยากรต่างๆ เช่น 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ วิทยากร และงบประมาณ 
          1.6.3 หัวหน้าส่วนราชการหรือข้าราชการระดับสูง ที่มีบทบาทและให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจการ
ของโรงเรียน 
          1.6.4 องค์กรต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย 
   (1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
   (2) สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
   (3) สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
   (4) เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
   (5) มูลนิธิการศึกษาภูเก็ตวิทยาลัย และมูลนิธิเพ่ือการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย 
         1.6.5 อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
         1.6.6 บุคคลที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
         1.6.7 ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
         1.6.8 อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการรับนักเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเห็นสมควร 
 2. คุณสมบัติของนักเรียนที่บุคคลเสนอตามข้อ 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.6 พิจารณา ดังนี้ 
     2.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ตั้งแต่ 3.50  ขึ้นไป  
     2.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ตั้งแต่ 2.75  ขึ้นไป 
     2.3  ต้องมีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข และยาเสพติดทุกประเภท 
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              2.4  นักเรียนที่มีคุณสมบัติในข้อ 2.1 ข้างต้น ต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) เฉลี่ย 4  รายวิชาไม่น้อยกว่า 180 คะแนน   
     2.5 นักเรียนที่มีคุณสมบัติในข้อ 2.2 ข้างต้น ต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) เฉลี่ย 4  รายวิชาไม่น้อยกว่า 150 คะแนน   
 3. นักเรียนที่ถูกเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษทุกคน       
ต้องผ่านขั้นตอนการสมัคร และเข้าสอบตามประกาศรับนักเรียนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 
 4. การพิจารณา ดังนี้ 
     4.1 บุคคลตามข้อ 1 ที่ประสงค์จะเสนอชื่อนักเรียนเข้าเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษทุกประเภท ให้ขอรับ
แบบฟอร์มแจ้งความจ านง และน าส่งใบแจ้งความจ านงพร้อมเอกสาร หลักฐานแนบ (ถ้ามี) ณ ส านักงานผู้อ านวยการ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     4.2 บุคคลตามข้อ 1.6 ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ และให้แนบเอกสารหลักฐานการท า
คุณประโยชน์แก่โรงเรียน (ถ้ามี) พร้อมกับแบบฟอร์มแจ้งความจ านง 
     4.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ไม่พิจารณาเข้าเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
     4.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เมื่อผ่านการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียน
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนปรับพ้ืนฐานช่วงก่อนเปิดภาคเรียนและภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 เพ่ือการติดตามผลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มดงักล่าว 
 5. คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัยและโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ไม่รับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินอื่นโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียนของนักเรียน 
 6. การพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ  วันที่ 30 เมษายน 2563 
 
 
 

(นายวัชรศักดิ์  สงค์ปาน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 


