
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เร่ือง  การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐

-----------------------------------------------------------------
ดวยโรงเรียนเพชรพิทยาคม อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ จะรับนักเรียนเขาเรียนในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๔๖๐ คน โดยแบงประเภทการรับนักเรียนดังนี้
๑. ประเภทหองเรียนพิเศษ

๑.๑ โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(คูขนาน สสวท.)

๑.๒ โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
๒. ประเภทในเขตพ้ืนท่ีบริการ
๓. ประเภทท่ัวไป
๔. ประเภทความสามารถพิเศษ
๕. ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ดงันั้น เพ่ือใหการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนไปดวยความเรียบรอย
และใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แนวปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐
และความตองการของประชาชน โรงเรียนเพชรพิทยาคมจึงกําหนดรายละเอียดในการรับนักเรียนเขาเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้

ประเภทหองเรียนพิเศษ
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม

(คูขนาน สสวท.)
รับจํานวน ๘๐ คน



๒

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษา

อยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๒ ไมจํากัดอายุ
๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนท่ัวประเทศ
๑.๔ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
๑.๕ มีผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ และชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ เฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐
๑.๖ มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  แตละรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๐๐
๑.๗ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวากําลังศึกษา

อยูชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ และหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔
และชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ พรอมรบัรองสําเนาดวยตนเอง ๑ ฉบับ

๒.๓ ทะเบียนบานฉบับจริง และสําเนา ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง
๒.๔ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา และถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป

๓. กําหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป

ท่ีกลุมบริหารงานท่ัวไป อาคารสํานักงานอํานวยการ โรงเรยีนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวนโหลดใบสมัคร พรอมระเบียบการ ไดท่ีเว็บไซต www.pks.ac.th
(ใบสมัครถายเอกสารเพ่ิมเติมได)

๓.๒ วันรับสมัคร ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมดอกแกว โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๓.๓ วันสอบคัดเลือก ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
วิชาท่ีสอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ตารางสอบ
๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น.

พัก
กล

าง
วัน ๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.

คณิตศาสตร
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.)

ภาษาอังกฤษ
(๒๕ คะแนน : ๑ ชม.)

วิทยาศาสตร
(๕๐ คะแนน : ๑.๓๐ ชม.)

หมายเหตุ ๑. ใชปากกาในการทําขอสอบ
๒. ใหนักเรียนเขาแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพ่ือรับฟงการชี้แจงเรื่องการสอบ
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๓.๔ วันประกาศผล ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการหนาอาคาร ๔ และเว็บไซตโรงเรียน www.pks.ac.th

๓.๕ วันรายงานตัว ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หนาหองวิชาการ อาคาร ๓

๓.๖ วันมอบตัว ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐น.
ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผูปกครองนักเรียนและนักเรียน
รับฟงคําชี้แจง (กรณีผูปกครองไมมาประชุมถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน)
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. มอบตัว

หมายเหตุ : ๑. โรงเรียนเพชรพิทยาคม ไดจัดทําหลักสูตรสําหรับนักเรียนในโครงการ เขมขนกวา
นักเรียนในหองอ่ืนๆ

๒. ในกรณีท่ีนักเรียนสอบไดคะแนนเทากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ตามลําดับ

๓. สําหรับนักเรียนท่ีไมผานเกณฑหองเรียนพิเศษ  ใหนักเรียนมารายงานตัวเพ่ือเขาเรียน
โดยโรงเรียนจะจัดชั้นเรียนหองเรียนท่ัวไปใหโดยไมตองสอบหองท่ัวไป

๔. นักเรียนท่ีเขาเรียนในโครงการนี้  จะตองมีความพรอมในการชําระคาใชจายในการจัด
การศึกษา  การจัดการสอนเสริมนอกหลักสูตร  การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
และคาใชจายอ่ืนๆ ประมาณภาคเรียนละ ๖,๗๐๐ บาท

ประเภทหองเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

รับจํานวน ๖๐ คน

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลัง

ศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๒ ไมจํากัดอายุ
๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนท่ัวประเทศ
๑.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ และชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕

ไมต่ํากวา ๒.๕๐
๑.๕ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี
๑.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
๑.๗ ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู



๔

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวากําลังศึกษา

อยูชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ และหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔
ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง ๑ ฉบับ

๒.๓ ทะเบียนบานฉบับจริง และสําเนา ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง
๒.๔ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา และถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป

๓. กําหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป

ท่ีกลุมบริหารงานท่ัวไป อาคารสํานักงานอํานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวนโหลดใบสมัคร พรอมระเบียบการ ไดท่ีเว็บไซต www.pks.ac.th
(ใบสมัครถายเอกสารเพ่ิมเติมได)

๓.๒ วันรับสมัคร ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมดอกแกว โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๓.๓ วันสอบคัดเลือก ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
วิชาท่ีสอบ คือ คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร
๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๕ น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ

ตารางการสอบ
๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น.

พัก
กล

าง
วัน

๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น. ๑๔.๓๕ น. เปนตนไป
คณิตศาสตร

(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.)
ภาษาอังกฤษ

(๒๕ คะแนน : ๑ ชม.)
วิทยาศาสตร

(๕๐ คะแนน : ๑.๓๐ ชม.)
สอบสัมภาษณ
(๕๐ คะแนน)

หมายเหตุ ๑. ใชปากกาในการทําขอสอบ
๒. ใหนักเรียนเขาแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพ่ือรับฟงการชี้แจงเรื่องการสอบ

๓.๔ วันประกาศผล ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการหนาอาคาร ๔ และเว็บไซตโรงเรียน www.pks.ac.th

๓.๕ วันรายงานตัว ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หนาหองวิชาการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๓.๖ วันมอบตัว ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเพชร  โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผูปกครองนักเรียนและนักเรียน
รับฟงคําชี้แจง (กรณี ผูปกครองไมมาประชุมถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน)
เวลา ๑๐.๓๐–๑๖.๓๐ น. มอบตัว



๕

หมายเหตุ : ๑. โรงเรียนเพชรพิทยาคม ไดจัดทําหลักสูตรสําหรับนักเรียนในโครงการ เขมขนกวา
นักเรียนในหองอ่ืนๆ

๒. ในกรณีท่ีนักเรียนสอบไดคะแนนเทากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ตามลําดับ

๓. นักเรียนท่ีเขาเรียนในโครงการนี้ จะตองมีความพรอมในการชําระคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา การจัดการสอนเสริมนอกหลักสูตร การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
และคาใชจายอ่ืนๆ ภาคเรียนละ ๒๕,๐๐๐ บาท

ประเภททั่วไป
(ในเขตพ้ืนที่บริการ)

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยู

ในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๒ ไมจํากัดอายุ
๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
๑.๔ ตองมีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบานในตําบลตางๆ ดังนี้ ต.ในเมือง ต.สะเดียง ต.ปาเลา ต.นางั่ว ต.บานโตก

ต.ชอนไพร
๑.๕ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวากําลังศึกษา

อยูชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔
และชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง ๑ ฉบับ

๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตข้ัินพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
จํานวน ๑ ฉบับ (ในกรณีท่ีนักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใชในปการศึกษา
ท่ีนักเรียนมีอยูและในกรณีท่ีนักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือปอ่ืนๆ ใหถือวาคะแนน
O-NET เปนศูนย)

๒.๔ ทะเบียนบานฉบับจริง และสําเนา ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง
๒.๕ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําและถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป



๖

๓. กําหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป

ท่ีกลุมบริหารงานท่ัวไป อาคารสํานักงานอํานวยการ โรงเรยีนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวนโหลดใบสมัคร พรอมระเบียบการ ไดท่ีเว็บไซต www.pks.ac.th
(ใบสมัครถายเอกสารเพ่ิมเติมได)

๓.๒ วันรับสมัคร ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมดอกแกว โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๓.๓ วันสอบคัดเลือก ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๕ น.
วิชาท่ีสอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ตารางสอบ
๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๕–๑๑.๐๕ น. ๑๑.๑๐–๑๒.๑๐ น.

พัก
กล

าง
วัน

๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๕–๑๕.๐๕ น.
คณิตศาสตร
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

วิทยาศาสตร
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

ภาษาไทย
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

สังคมศึกษา
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

ภาษาอังกฤษ
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

หมายเหตุ ๑. ใชปากกาในการทําขอสอบ
๒. ใหนักเรียนเขาแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพ่ือรับฟงการชี้แจงเรื่องการสอบ

๓.๔ วันประกาศผล ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการ หนาอาคาร ๔ และเว็บไซตโรงเรียน www.pks.ac.th

๓.๕ วันรายงานตัว ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หนาหองวิชาการอาคาร ๓

๓.๖ วันมอบตัว ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเพชร  โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผูปกครองนักเรียนและนักเรียน
รับฟงคําชี้แจง (กรณี ผูปกครองไมมาประชุมถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน)
เวลา ๑๐.๓๐–๑๖.๓๐ น. มอบตัว

หมายเหตุ ๑. นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนตองเปนนักเรียนท่ีมีทะเบียนบานอยูในเขตพ้ืนท่ี
บริการของโรงเรียน โดยตองอาศัยอยูกับผูปกครอง (ผูปกครอง หมายความวา บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเปน
ผูใชอํานาจปกครอง หรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)อยูอาศัยจริงติดตอกันอยางนอย ๒ ปนับถึง
วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ตองอยูกอนวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๒. ในกรณีท่ีนักเรยีนสอบไดคะแนนเทากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามลําดับ



๗

ประเภททั่วไป
(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยู

ในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๒ ไมจํากัดอายุ
๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนท่ัวประเทศ
๑.๕ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวากําลังศึกษา

อยูชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔
และชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง ๑ ฉบับ

๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี๖ปการศึกษา ๒๕๕๙
จํานวน ๑ ฉบับ (ในกรณีท่ีนักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใชใน
ปการศึกษาท่ีนักเรียนมีอยูและในกรณีท่ีนักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือปอ่ืนๆ
ใหถือวาคะแนน O-NET เปนศูนย)

๒.๔ ทะเบียนบานฉบับจริง และสําเนา ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง
๒.๕ รูปถายขนาด ๑นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําและถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป

๓. กําหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป

ท่ีกลุมบริหารงานท่ัวไป อาคารสํานักงานอํานวยการ โรงเรยีนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวนโหลดใบสมัคร พรอมระเบียบการ ไดท่ีเว็บไซต www.pks.ac.th
(ใบสมัครถายเอกสารเพ่ิมเติมได)

๓.๒ วันรับสมัคร ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมดอกแกว โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๓.๓ วันสอบคัดเลือก ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๕ น.
วิชาท่ีสอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทยสังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ



๘

ตารางสอบ
๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๕–๑๑.๐๕ น. ๑๑.๑๐–๑๒.๑๐ น.

พัก
กล

าง
วัน

๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๕–๑๕.๐๕ น.
คณิตศาสตร
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

วิทยาศาสตร
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

ภาษาไทย
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

สังคมศึกษา
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

ภาษาอังกฤษ
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)
หมายเหตุ ๑. ใชปากกาในการทําขอสอบ

๒. ใหนักเรียนเขาแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพ่ือรับฟงการชี้แจงเรื่องการสอบ

๓.๔ วันประกาศผล ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการ หนาอาคาร ๔ และเว็บไซตโรงเรียน www.pks.ac.th

๓.๕ วันรายงานตัว ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หนาหองวิชาการ อาคาร ๓

๓.๖ วันมอบตัว ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเพชร  โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผูปกครองนักเรียนและนักเรียน
รับฟงคําชี้แจง (กรณี ผูปกครองไมมาประชุมถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน)
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. มอบตัว

หมายเหตุ ในกรณีท่ีนักเรียนสอบไดคะแนนเทากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามลําดับ

ประเภทความสามารถพิเศษ
รับจํานวน ๒๐ คน

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยู

ในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๒ ไมจํากัดอายุ
๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนท่ัวประเทศ
๑.๕ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี



๙

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวากําลังศึกษา

อยูชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔
และชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง ๑ ฉบับ

๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี๖ปการศึกษา ๒๕๕๙
จํานวน ๑ ฉบับ (ในกรณีท่ีนักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใชใน
ปการศึกษาท่ีนักเรียนมีอยูและในกรณีท่ีนักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือปอ่ืนๆ

ใหถือวาคะแนน O-NET เปนศูนย)
๒.๔ เอกสารหลักฐานแสดงผลงานการไดรับรางวัล
๒.๕ ทะเบียนบานฉบับจริง และสําเนา ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง
๒.๖ รปูถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา และถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป

๓. กําหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป

ท่ีกลุมบริหารงานท่ัวไป อาคารสํานักงานอํานวยการ โรงเรยีนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวนโหลดใบสมัคร พรอมระเบียบการ ไดท่ีเว็บไซต www.pks.ac.th
(ใบสมัครถายเอกสารเพ่ิมเติมได)

๓.๒ วันรับสมัคร ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมดอกแกว โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๓.๓ วันสอบคัดเลือก ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
วิชาท่ีสอบ คือ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับความสามารถพิเศษ
และสอบภาคปฏิบัติตามความสามารถของนักเรียน

๓.๔ วันประกาศผล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการหนาอาคาร ๔ และเว็บไซตโรงเรียน www.pks.ac.th

๓.๕ วันรายงานตัว ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หนาหองวิชาการ อาคาร ๓

๓.๖ วันสอบจัดช้ันเรียน ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๕ น.
วิชาท่ีสอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ



๑๐

ตารางสอบ
๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๕–๑๑.๐๕ น. ๑๑.๑๐–๑๒.๑๐ น.

พัก
กล

าง
วัน

๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๕–๑๕.๐๕ น.
คณิตศาสตร
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

วิทยาศาสตร
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

ภาษาไทย
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

สังคมศึกษา
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

ภาษาอังกฤษ
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

หมายเหตุ ๑. ใชปากกาในการทําขอสอบ
๒. ใหนักเรียนเขาแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพ่ือรับฟงการชี้แจงเรื่องการสอบ

๓.๗ วันประกาศผล ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการ หนาอาคาร ๔ และเว็บไซตโรงเรียน www.pks.ac.th

๓.๘ วันรายงานตัว ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หนาหองวิชาการ อาคาร ๓

๓.๙ วันมอบตัว ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเพชร  โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผูปกครองนักเรียนและนักเรียน
รับฟงคําชี้แจง (กรณี ผูปกครองไมมาประชุมถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน)
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. มอบตัว

๓.๑๐ ประเภทความสามารถพิเศษ มีคุณสมบัติตามความสามารถ ไดเขาเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ดังนี้
๓.๑๐.๑ ดานกีฬา รับนักเรียนท่ีมีความสามารถดานกีฬาหรือกรีฑา ไดรับรางวัลท่ี ๑-๓

ระดับจังหวัดข้ึนไป
๓.๑๐.๒ ดานดนตรี รับนักเรียนท่ีมีความสามารถดานดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางค

ไดรับรางวัลท่ี ๑-๓ ระดับจังหวัดข้ึนไป
๓.๑๐.๓ ดานขับรอง รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ในการรองเพลงไทย เพลงสากล

และเพลงนานาชาติ ไดรับรางวัลท่ี ๑-๓ ระดับจังหวัดข้ึนไป
๓.๑๐.๔ ดานศิลปะ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานศิลปะ ไดรับรางวัลท่ี ๑-๓

ระดับจังหวัดข้ึนไป
หมายเหตุ ๑. ในการสอบภาคปฏิบัตินักเรียนจะตองนําอุปกรณมาเอง

๒. นักเรียนตองนําเอกสารหลักฐานแสดงผลงานการไดรับรางวัลมาประกอบการสมัคร



๑๑

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
รับจํานวน ๒๐ คน

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยู

ในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๒ ไมจํากัดอายุ
๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนท่ัวประเทศ
๑.๕ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวากําลังศึกษา

อยูชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔
และชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง ๑ ฉบับ

๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
จํานวน ๑ ฉบับ (ในกรณีท่ีนักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใชใน
ปการศึกษาท่ีนักเรียนมีอยูและในกรณีท่ีนักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือปอ่ืนๆ
ใหถือวาคะแนน O-NET เปนศูนย)

๒.๔ เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ
๒.๕ ทะเบียนบานฉบับจริง และสําเนา ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง
๒.๖ รปูถายขนาด ๑ นิว้ หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา และถายไมเกิน ๖ เดอืน จํานวน ๓ รปู

๓. กําหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป

ท่ีกลุมบริหารงานท่ัวไป อาคารสํานักงานอํานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวนโหลดใบสมัคร พรอมระเบียบการ ไดท่ีเว็บไซต www.pks.ac.th
(ใบสมัครถายเอกสารเพ่ิมเติมได)

๓.๒ วันรับสมัคร ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมดอกแกว โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๓.๓ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์
เขาเรียนตามเง่ือนไขพิเศษ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ บอรดวชิาการ หนาอาคาร ๔ หรือเว็บไซต www.pks.ac.th



๑๒

๓.๔ วันสอบจัดช้ันเรียน ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๕ น.
วิชาท่ีสอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ตารางสอบ
๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๕–๑๑.๐๕ น. ๑๑.๑๐–๑๒.๑๐ น.

พัก
กล

าง
วัน

๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๕–๑๕.๐๕ น.
คณิตศาสตร
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

วิทยาศาสตร
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

ภาษาไทย
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

สังคมศึกษา
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)

ภาษาอังกฤษ
(๒๕ คะแนน)

(๑ ชม.)
หมายเหตุ ๑. ใชปากกาในการทําขอสอบ

๒. ใหนักเรียนเขาแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพ่ือรับฟงการชี้แจงเรื่องการสอบ

๓.๕ วันประกาศผล ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการ หนาอาคาร ๔ และเว็บไซตโรงเรียน www.pks.ac.th

๓.๖ วันรายงานตัว ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หนาหองวิชาการ อาคาร ๓

๓.๗ วันมอบตัว ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเพชร  โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผูปกครองนักเรียนและนักเรียน
รับฟงคําชี้แจง (กรณี ผูปกครองไมมาประชุมถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน)
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. มอบตัว

๓.๘ ประเภทเง่ือนไขพิเศษ มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ ไดเขาเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ดังนี้
๓.๘.๑ นักเรียนท่ีเปนผูยากไรและดอยโอกาส

(ตองมีใบรับรองจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย)
๓.๘.๒ นักเรียนท่ีเปนบุตรผูเสยีสละเพ่ือชาติหรือผูประสบภัยพิบัติท่ีตองไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ

(ตายหรือทุพลภาพและตองมีหนังสือรับรองจากหนวยงานตนสังกัด)
๓.๘.๓ นักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนเพชรพิทยาคม

(ตองมีสําเนาทะเบียนบานท่ีมีชื่อบิดา มารดา)
๓.๘.๔ นักเรียนท่ีอยูในอุปการะเลี้ยงดูของผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนอยางตอเนื่อง

(ตองมีหลักฐานจากผูใหการอุปการะเลี้ยงดู)
๓.๘.๕ นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเปนอันดับท่ี ๑ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต ๑ โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน ทุกโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ
(โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา)



๑๓

หมายเหตุ : ๑. นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได จะตองไปรายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา
ท่ีกําหนดไวตามประกาศของโรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยแตงกายชุดนักเรียน
(โรงเรียนเดิม) ถานักเรยีนคนใดไมมารายงานตวัและมอบตัวตามกําหนด ถือวา สละสิทธิ์
การเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๒. วันมอบตัว ใหผูปกครองนักเรียนและนักเรียนเขารวมการประชุมตามกําหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น. ประชุมผูปกครองนักเรียนและนักเรียนรับฟงคําชี้แจง
(กรณี ผูปกครองไมมาประชุมถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน)
เวลา ๑๐.๓๐–๑๖.๓๐ น. มอบตัว

หลักฐานการมอบตัว
๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑) ฉบับจริงพรอมสําเนา ๑ ฉบับ

และรับรองสําเนาดวยตนเอง
๒) ทะเบียนบานฉบับจริงของบิดา มารดา และนักเรียน พรอมสําเนา ๑ ฉบับ

และรับรองสําเนาดวยตนเอง
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา  มารดา  และนักเรียน พรอมรับรอง

สําเนาถูกตองดวยตนเอง ๑ ฉบับ
๔) รูปถาย ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
๕) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ใหแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล มาดวย
๖) ชื่อ-สกุลนักเรียน,ชื่อ-สกุล บิดา-มารดา,วัน-เดือน-ปเกิด ในระเบียนแสดงผลการเรียน

(ใบ ปพ.๑) และสําเนาทะเบียนบานตองตรงกันหากไมตรงกันตองดําเนินการแกไข
ใหเรียบรอยกอนวันมอบตัว

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยชาญ  ปญญาพวก)
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม


