
 
 
 
 

ประกาศศูนยโ์ครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

............................................. 

ด้วย โรง เรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคม  เปิดรับสมัครนัก เรี ยนเ พ่ือคัด เลื อกเข้ า เ รี ยนในโครงการ
ห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ จ านวนที่รับ ๓๐ คน ซึ่งเป็นโครงการพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นพ้ืนฐานการศึกษา ในระดับสูง
ต่อไป ปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย  มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจากหลักสูตรปกติ โดยใช้
หลักสูตรโปรแกรมเสริม พสวท. ตามแนวทางของ สสวท. ภายใต้ความร่วมมือของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร และมีกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย    โดยก าหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร
คัดเลือก และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑.  เป็นนักเรียนที่ประสงค์สมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๖   
   ๒.  เป็นนักเรียนที่ก าลังการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ                       
หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๕  โดยมีผลการเรียน ดังนี้ 
              ๒.๑  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวมทุกวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (๕ ภาคเรียน)   
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
              ๒.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
(๕ ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
              ๒.๓  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
(๕ ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
              ๒.๔  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
(๕ ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
    ๓.  เป็นโสด (รับทั้งเพศชายและเพศหญิง) 

   ๔.  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี  มีบุคลิกภาพเหมาะสม และยินดีปฏิบัติ 
ตามระเบียบของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  



   ๕.  มีความตั้งใจเข้ารับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 ในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งยินดีให้การสนับสนุน 
 ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

               ๒. หลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 

    ๑. พิมพ์ใบสมัครของ สสวท. จากเว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/ แล้วกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
   ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ๑ ชุด 

๓. หลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ปพ.๑ : บ) 
                         (ให้นักเรียนน าหลักฐานฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น) 

๔. รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว (หนึง่นิ้วครึ่ง) จ านวน  ๑  รูป 
 

      หมายเหตุ   สมัครโดยตรงกับ ครูธีรารัตน์  ทองงามดี (เบอร์โทร ๐๙๒-๒๔๘๐๑๗๔) ณ ส านักงานวิชาการ 
                      โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตามวันเวลาที่ประกาศของศูนย์โครงการห้องเรียน พสวท.  
                      (สู่ความเปน็เลิศ) ก าหนด  

        ๓.  ก าหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และประกาศผลสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

วัน เดือน ปี เวลา ก าหนดการ สถานที ่

๑๐–๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. - จ าหน่ายระเบียบการล่วงหน้า  - ส านักงานวิชาการ  
๑๔–๑๘ ก.พ. ๒๕๖๖ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. - จ าหน่ายระเบียบการ  และ 

  รับสมัครโดยตรง  ณ ส านักงานวิชาการ   
  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

- ส านักงานวิชาการ  
- พิมพ์ใบสมัครจาก Website 

  http://dpst.ipst.ac.th 

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และ
เลขที่นั่งสอบ (หากมีปัญหาเกี่ยวกับรายชื่อ
หรือสิทธิ์ในการสอบ ให้รีบติดต่อส านักงาน
วิชาการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
ก่อนวันสอบคัดเลือก ในวันเวลาราชการ 
มิฉะนั้น นักเรียนอาจจะเสียสิทธิ์ในการสอบ) 

หอประชุม พระนารายณ์  
และ ทาง Website 
http://www.pp.ac.th 

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖ ๐๗.๓๐ น. 
 
 

๐๗.๔๐ น. 
 

นักเรียนที่สมัครสอบ โครงการห้องเรียน 
พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ทุกคน 
เข้าแถวพร้อมกัน  โดยแยกตามห้องสอบ 
ชี้แจงรายละเอียดการสอบ ฯลฯ และ
กรรมการคุมสอบจะน านักเรียนเข้าห้องสอบ 

หอประชุม พระนารายณ์ 



วัน เดือน ปี เวลา ก าหนดการ สถานที ่

  
 

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. 

สอบคัดเลือก 
ห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 
สอบวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 
อาคาร ๒ ร่มเกล้านเรศวร 

 ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. พัก 
 ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

๓ มี.ค. ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)      
ประกาศผลสอบและรับเอกสารการมอบตัว            
(หากไม่มาตามก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 

หอประชุม พระนารายณ์ 
 

ให้พิมพ์ใบช าระเงินค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนจาก Website  http://www.pp.ac.th 
น าไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา แล้วน าหลักฐานการช าระเงินมาแสดงในวันมอบตัวนักเรียน 

๗ มี.ค. ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)       
มอบตัวนักเรียน 
(หากไม่มาตามก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 

หอประชุม พระนารายณ์ 

๙ พ.ค. ๒๕๖๖ ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. - รับหนังสือเรียน สมุด ชุดพละ และ 
  กระเป๋าของโรงเรียน             
- จ าหน่ายชุดนักเรียน  

หอประชุม นเรศวร 
 

๑๐ พ.ค. ๖๖ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. เตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการ  
ห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ม.๔.๑๔) 

อาคาร ๑๒  
ตึกวิทยาศาสตร์ 

๑๒ พ.ค. ๖๖ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน  ม.๔.๑ - ๔.๑๔ หอประชุม นเรศวร ชั้น ๒  

หมายเหตุ   นักเรียนที่มามอบตัวโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) แล้ว  จะไม่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน  
                ในโครงการอื่น ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
 
                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

                                                จ่าสิบเอก 
                                                            (ประมวล  วันมี) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 



ประกาศ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่อง  การรับนักเรียนเขาโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ (แกไขเพ่ิมเติม) 

……………………………………………………………….. 

ตามท่ี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ 

รับสมัครนักเรียนท่ีกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ หรือเทียบเทา ปการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือคัดเลือกเขา

เปนนักเรียนโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖  เขาศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี ๔ ในศูนยโรงเรียน พสวท. จํานวน ๑๐ แหง นั้น  

เพ่ือใหการรับสมัครนักเรียนเขาโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) สอดคลองกับการดําเนินการ

ของศูนยโรงเรียนในโครงการฯ รายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. จํานวนท่ีรับ 

การคัดเลือกนักเรียนท่ีกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ หรือเทียบเทา เพ่ือคัดเลือกเขา

เปนนักเรียนโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ จัดสรรใหศึกษา ณ ศูนย

โรงเรียน พสวท. จํานวน ๑๐ แหง  ดังนี้ 

๑)    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) จํานวนไมเกิน   ๓๐ คน 

๒)    โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั จํานวนไมเกิน   ๓๐ คน 

๓)    โรงเรียนศรีบุณยานนท จํานวนไมเกิน   ๓๐ คน 

๔)    โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จํานวนไมเกิน   ๓๐ คน 

๕)    โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั จํานวนไมเกิน   ๓๐ คน 

๖)    โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จํานวนไมเกิน   ๓๐ คน 

๗)    โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จํานวนไมเกิน   ๓๐ คน 

๘)    โรงเรียนสุรนารีวิทยา จํานวนไมเกิน   ๓๐ คน 

๙)    โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จํานวนไมเกิน   ๓๐ คน 

๑๐)  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จํานวนไมเกิน   ๓๐ คน 

หมายเหตุ : ดวยมาตรฐานตามแนวทาง สสวท. หองเรียนละไมเกิน ๓๐ คน กรณีท่ีศูนยโรงเรียนใด 
  มีความจําเปนตองรับเกิน ๓๐ คน ข้ึนกับดุลยพินิจของแตละศูนยโรงเรยีนแตไมเกิน 
 หองละ ๓๖ คน 

/๒. คุณสมบัติของผูสมัคร… 



๒ 

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

๑) เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ หรือเทียบเทา ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑) ไมต่ํากวา ๓.๐๐  

๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑) ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

๔) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑) ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

 ๕) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑) ไมต่ํากวา ๒.๗๕ 

๖) มีสัญชาติไทย และมีเลขประจําตัวประชาชน 

๗) มีความประพฤติเรียบรอยมีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

๘) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 

๙) ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู 

๓. กําหนดการ 

- รับสมัคร วันท่ี ๑๔ - ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน ภายในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

- สอบขอเขียน วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ภายในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

- สอบสมัภาษณ ภายในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๖

- ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

- รายงานตัวและมอบตัว ภายในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ : การดําเนินการสอบสัมภาษณข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของแตละศูนย

   โรงเรียน 

๔. หลักฐานท่ีตองใชในการสมัคร 

๔.๑ สําเนาบัตรประชาชน และรับรองสําเนาถูกตอง 

๔.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือหลักฐานแสดงผลการเรียน ท่ีมีผลการเรียน ๕ 

ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๒ และ ๓ (ภาคเรียนท่ี ๑) และรับรองสําเนาถูกตอง 

/๕. วิธีการและข้ันตอน… 



๓ 

๕. วิธีการและข้ันตอนการสมัคร 

๕.๑ กรอกขอมูลรายละเอียดการสมัครตามแบบฟอรมท่ีเว็บไซตโรงเรียนศูนย พสวท. ท้ัง ๑๐ แหง หรือ

เว็บไซต สสวท. http://dpst.ipst.ac.th/ 

๕.๒ พิมพใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีกรอกรายละเอียดในขอ ๕.๑  

  ๕.๓ วิธีการและข้ันตอนการสมัครใหดําเนินการตามประกาศรับสมัครของแตละศูนยโรงเรียน 

๕.๔ เจาหนาท่ีรับสมัครประจําศูนยโรงเรียนจะตรวจสอบคุณสมบัติหลังจากไดรับเอกสารเรียบรอย ท้ังนี้  

หากตรวจพบภายหลังวา คุณสมบัติของนักเรียนไมครบถวน หรือปลอมแปลงเอกสารในการยื่น 

 สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การสมัครและผลการสอบท้ังหมด 

๖. เกณฑการคัดเลือก 

เกณฑการคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียนในโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๖ จะพิจารณาจากลําดับคะแนนของผลสอบเรียงจากมากไปนอย 

ในกรณีท่ีมีนักเรียนไดคะแนนสอบรวมในลําดับสุดทายเทากัน จะพิจารณาจากผลคะแนนสอบและผล

การเรียนตามลําดับ ดังนี้ 

๑. ผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร 

๒. ผลคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร 

๓. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน (ชั้น ม.๑ ม.๒ และ ม.๓ 

 ภาคเรียนท่ี ๑) 

๔. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน (ชั้น ม.๑ ม.๒ และ ม.๓ 

 ภาคเรียนท่ี ๑) 

๕. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน รวมกับรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ๕ 

 ภาคเรียน (ชั้น ม.๑ ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑) 

๖. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ๕ ภาคเรียน (ชั้น ม.๑ ม.๒ และ ม.๓ 

 ภาคเรียนท่ี ๑) 

๗. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ๕ ภาคเรียน (ชั้น ม.๑ ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑) 

๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๗.   ติดตอสอบถามขอมูลไดท่ี 

๗.๑   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

        โทรศัพท ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑  ตอ  ๒๓๐๙ - ๒๓๑๑ 

๗.๒   ศูนยโรงเรียนในโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) จํานวน  ๑๐ แหง 
๗.๒.๑  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) โทร.๐๖ ๑๙๘๔ ๒๔๔๒ 

เลขท่ี ๔๐ ซอยรามคําแหง ๔๓/๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
https://www.bodin.ac.th/ 

/๗.๒.๒ โรงเรียนสามเสน… 

http://dpst.ipst.ac.th/


๔ 

๗.๒.๒ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๒๔๒๙ ตอ ๑๓๘ 
เลขท่ี ๑๓๒/๑๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
http://www.samsenwit.ac.th/ 

๗.๒.๓ โรงเรียนศรีบุณยานนท โทร. ๐ ๒๙๖๙ ๑๔๐๒ – ๓ ตอ ๑๒๗ 
เลขท่ี ๒๑๑ ถนนนนทบุรี ๑ ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
http://www.sb.ac.th/  

๗.๒.๔ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๒๖๑๓ 
เลขท่ี ๑๑๗/๒ ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ 
http://phrapathom.ac.th/ 

๗.๒.๕ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๔๐๒๓ 
เลขท่ี ๒๓๘ ถนนพระปกเกลา ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ 
http://www.yupparaj.ac.th/ 

๗.๒.๖ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  โทร. ๐ ๕๕๒๖ ๕๐๐๐ ตอ ๑๑๕๒ 
เลขท่ี ๑ หมูท่ี ๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
http://www.pp.ac.th/ 

๗.๒.๗ โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๕๖๓๖ 
เลขท่ี ๔ ถนนเหลานาดี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ 
http://www.knw.ac.th/ 

๗.๒.๘ โรงเรียนสุรนารีวิทยา โทร. ๐ ๔๔๒๕ ๕๗๔๐ 
เลขท่ี ๒๔๘ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
http://www.srn.ac.th/ 

๗.๒.๙ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย โทร. ๐๙ ๑๔๖๑ ๓๒๓๑ 
เลขท่ี ๔๖๗ ถนนเพชรเกษม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 
http://www.hatyaiwit.ac.th/ 

๗.๒.๑๐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๗๐๐๔ – ๕ 
เลขท่ี ๑๕๙ หมูท่ี ๓ ถนนนาพร-ุทาแพ ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 
http://www.benjama.ac.th/ 

๘. การจัดการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรโปรแกรมเสริมตามแนวทาง พสวท. โดยศูนยโรงเรียนในโครงการฯ 

๙. สิทธิ์ในการเปนโรงเรียน และนักเรียนในโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) 

๙.๑  โรงเรียนไดรบัการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการใหกับนักเรียนในโครงการฯ จากมหาวิทยาลัย 

 คูศูนย  

๙.๒ โรงเรียนและนักเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

๙.๓ นักเรียนมีสิทธิ์สอบเขารับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษาในประเทศ ณ ศูนย 

 มหาวิทยาลัย พสวท. จํานวน ๑๐ แหง (ตามเง่ือนไขในเกณฑประกาศของ สสวท.) 

๙.๔ นักเรียนมีสิทธิ์ไดรับคัดเลือกไปรวมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการท่ีจัดโดย สสวท. 

๙.๔ นักเรียนไดรับการปฐมนิเทศจากสวนกลางโดย สสวท. ผานระบบออนไลน   

/๙.๕ นักเรียน… 

http://www.samsenwit.ac.th/
http://phrapathom.ac.th/
http://www.yupparaj.ac.th/
http://www.pp.ac.th/
http://www.knw.ac.th/
http://www.srn.ac.th/
http://www.hatyaiwit.ac.th/
http://www.benjama.ac.th/


๕ 

๙.๕   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ท่ีสําเร็จหลักสูตรของโครงการฯ จะไดรับเกียรติบัตรซึ่งลงนามโดย 

เลขาธิการ กพฐ. และผูอํานวยการ สสวท. 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(รองศาสตราจารยธีระเดช  เจียรสุขสกุล) 

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครเขาโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) ประจําปการศึกษา 2566 

 

1. ขาพเจา        เลขประจําต ัวประชาชน :                                       

2. ท ี่อย ูปจจุบ ัน เลขท ี่ :          หม ู :                ซอย :                                         

ถนน :                                                  ตําบล/แขวง :                                                  

อําเภอ/เขต :                                         จังหวัด :                       รหัสไปรษณีย :                            

3. เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได :                                                                

4. E-mail ท่ีติดตอได :                                                                     

5. ประสงคสม ัครเขาโครงการหองเรียน พสวท. ส ูความเปนเลิศ ศ ูนยโรงเรียน :                                        

6. ปจจุบันกําลังศึกษาอยูโรงเรียน :                                                                                          

7. คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และชั้นมัธยมศึกษาป 

ท ี่ 3 ภาคเรียนท ี่ 1) เทาก ับ :                  

8. คะแนนเฉล ี่ยสะสมวิชาวทิยาศาสตรพ ื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ช ั้นม ัธยมศ ึกษาปท ี่ 1 ช ั้นม ัธยมศ ึกษาปท ี่ 2 และช ั้น 

ม ัธยมศ ึกษาปท ี่ 3 ภาคเรียนท ี่ 1) เทาก ับ :                  

9. คะแนนเฉล ี่ยสะสมวิชาคณ ิตศาสตรพ ื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ช ั้นม ัธยมศ ึกษาปท ี่ 1 ช ั้นม ัธยมศ ึกษาปท ี่ 2 และช ั้น 

ม ัธยมศ ึกษาปท ี่ 3 ภาคเรียนท ี่ 1) เทาก ับ :                   

10.  คะแนนเฉล ี่ยสะสมวิชาภาษาอ ังกฤษพ ื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ช ั้นม ัธยมศ ึกษาปท ี่ 1 ช ั้นม ัธยมศ ึกษาปท ี่ 2 และช ั้น 

ม ัธยมศ ึกษาปท ี่ 3 ภาคเรียนท ี่ 1) เทาก ับ :                      

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนถ ูกตองและเปนความจริงท ุกประการ ท ั้งน ี้ หากตรวจสอบพบวา 

ขาพเจาใหขอความไมถูกตองตามความเปนจริงหรือเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 

เขาโครงการหองเรียน พสวท. ส ูความเปนเล ิศ ตามประกาศ ใหถ ือวาขาพเจาเปนผูไมม ีส ิทธิเขารับการค ัดเล ือกฯ 

ในครั้งนี้ 

  ย ื่นใบสม ัครท ี่โรงเรียนศ ูนย พสวท. ท ี่สม ัคร ระหวางวนัท ี่ 14 - 18 กุมภาพันธ 2566  

        เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

ลายม ือช ื่อ  ............................................................ ผ ูสม ัครสอบ 

(...........................................................................) 

 

ลายม ือช ื่อ ............................................................ ผ ูปกครอง 

(...........................................................................) 

mailto:mkham@ipst.ac.th



	๙.๑  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการให้กับนักเรียนในโครงการฯ จากมหาวิทยาลัย   คู่ศูนย์

