ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๐
----------------------------------------------------------------ดวยโรงเรียนเพชรพิทยาคม อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ จะรับนักเรียนเขาเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๔๗๐ คน โดยแบงประเภทการรับนักเรียน ดังนี้
๑. ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (เดิม) จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒. ประเภทหองเรียนพิเศษ
๒.๑ โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (สสวท.)
๒.๒ โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(คูขนาน สสวท.)
๓. ประเภททั่วไป
๔. ประเภทความสามารถพิเศษ
๕. ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
ดังนั้น เพื่อใหการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนไปดวยความเรียบรอย
และใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
และความตองการของประชาชน โรงเรียนเพชรพิทยาคม จึงกําหนดรายละเอียดในการรับนักเรียนเขาเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้

ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (เดิม)
จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม

๒

๑.๒ ไมจํากัดอายุ
๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน ไมต่ํากวา ๒.๐๐
๑.๔ แผนการเรียนวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ชั้น ม.๑–ม.๓ (๕ ภาคเรียน) แตละรายวิชาไมนอยกวา ๒.๗๕
๑.๕ ในกรณีทคี่ ะแนนผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.๑–ม.๓ (๕ ภาคเรียน) รวมต่ํากวา ๒.๐๐ แตสูงกวา ๑.๕๐
จะตองใหนักเรียนเขาเรียนเพื่อพัฒนาตนเองใหดีขึ้น โดยโรงเรียนเพชรพิทยาคมไดกําหนดจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน หรือใหเปนไปตามนโยบายของ สพฐ. และนักเรียนตองผานเกณฑการประเมิน
๑.๖ ตองผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด
๑.๗ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือหลักฐานแสดงวา
กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับจริง และสําเนา ๑ ฉบับ พรอมรับรอง
สําเนาดวยตนเอง
๒.๓ สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง
๒.๔ รูปถายขนาด ๑ นิว้ หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา และถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป

๓. กําหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร

๓.๒ วันรับสมัคร
๓.๓ วันประกาศผล
๓.๔ รายงานตัว
๓.๕ วันมอบตัว

ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป
ทีก่ ลุมบริหารงานทั่วไป อาคารสํานักงานอํานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวนโหลดใบสมัคร พรอมระเบียบการ ไดที่เว็บไซต www.pks.ac.th
(ใบสมัครถายเอกสารเพิ่มเติมได)
๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมดอกแกว โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการ หนาอาคาร ๔ และเว็บไซตโรงเรียน www.pks.ac.th
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หนาหองวิชาการ อาคาร ๓
๒๐ 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

ประเภทหองเรียนพิเศษ
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(สสวท.)
รับจํานวน ๓๐ คน
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๒ ไมจํากัดอายุ
๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
๑.๔ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
๑.๕ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
เปนไปตามแตละสถานศึกษากําหนด แตไมต่ํากวา ๒.๗๕
๑.๖ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
เปนไปตามแตละสถานศึกษากําหนด แตไมต่ํากวา ๒.๗๕
๑.๗ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
๑.๘ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
๑.๙ ผูปกครองมีความพรอม และยินดีชําระคาใชจายในการจัดการศึกษา การจัดการสอนเสริมนอกหลักสูตร
การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และคาใชจายอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกําหนด

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเทา หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
วากําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ และหลักฐานแสดงผลการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (๕ ภาคเรียน) พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง ๑ ฉบับ
๒.๓ ทะเบียนบานฉบับจริง และสําเนา ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง
๒.๔ รูปถายขนาด ๑ นิว้ หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา และถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป

๓. กําหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร

ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป
ทีก่ ลุมบริหารงานทั่วไป อาคารสํานักงานอํานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวนโหลดใบสมัคร พรอมระเบียบการ ไดที่เว็บไซต www.pks.ac.th
(ใบสมัครถายเอกสารเพิ่มเติมได)

๔

๓.๒ วันรับสมัคร
๓.๓ วันสอบคัดเลือก

๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมดอกแกว โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๕ น.
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
พักกลางวัน

ตารางสอบ
๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น.
๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๕–๑๕.๓๕ น.
คณิตศาสตร (ฉบับที่ ๑) คณิตศาสตร (ฉบับที่ ๒)
วิทยาศาสตร (ฉบับที่ ๑) วิทยาศาสตร (ฉบับที่ ๒)
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.)
(๑๐ คะแนน : ๑ ชม.)
(๕๐ คะแนน : ๑.๓๐ ชม.) (๑๐ คะแนน : ๑ ชม.)
หมายเหตุ ๑. ใชปากกาในการทําขอสอบ
๒. ใหนักเรียนเขาแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟงการชี้แจงเรื่องการสอบ
๓.๔ วันประกาศผล
๓.๕ วันรายงานตัว
๓.๖ วันมอบตัว

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการ หนาอาคาร ๔ และเว็บไซตโรงเรียน www.pks.ac.th
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หนาหองวิชาการ อาคาร ๓
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

หมายเหตุ ๑. เปนโครงการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกับ สสวท. คัดเลือกโรงเรียนชั้นนํา
ของประเทศ จํานวน ๒๐๗ โรงเรียน รับนักเรียนเขาเรียน โรงเรียนละ ๑ หองเรียน จํานวน ๓๐ คน
เพื่อสนับสนุนสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม ใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มความสามารถ
๒. โรงเรียนเพชรพิทยาคม ไดจดั ทําหลักสูตรสําหรับนักเรียนในโครงการ เขมขนกวานักเรียนในโครงการอื่นๆ
๓. นักเรียนที่เขาเรียนในโครงการนี้ จะตองมีความพรอมในการชําระคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน
ประมาณภาคเรียนละ ๗,๗๐๐ บาท
๔. การจัดชั้นเรียนหองเรียนพิเศษ จะเรียงตามลําดับคะแนนทีส่ อบได ดังนี้
ลําดับที่ ๑–๓๐ ตามโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(สสวท.)
ลําดับที่ ๓๑–๑๑๐ ตามโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(คูขนาน สสวท.)
๕. ในกรณีทนี่ ักเรียนสอบไดคะแนนเทากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ตามลําดับ

๕

ประเภทหองเรียนพิเศษ
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(คูขนาน สสวท.)
รับจํานวน ๘๐ คน
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๒ ไมจํากัดอายุ
๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
๑.๔ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
๑.๕ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
เปนไปตามแตละสถานศึกษากําหนด แตไมต่ํากวา ๒.๗๕
๑.๖ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
เปนไปตามแตละสถานศึกษากําหนด แตไมต่ํากวา ๒.๗๕
๑.๗ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
๑.๘ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
๑.๙ ผูปกครองมีความพรอม และยินดีชําระคาใชจายในการจัดการศึกษา การจัดการสอนเสริมนอกหลักสูตร
การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และคาใชจายอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกําหนด

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเทา หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
วากําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ และหลักฐานแสดงผลการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (๕ ภาคเรียน) 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

ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป
ทีก่ ลุมบริหารงานทั่วไป อาคารสํานักงานอํานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวนโหลดใบสมัคร พรอมระเบียบการ ไดที่เว็บไซต www.pks.ac.th
(ใบสมัครถายเอกสารเพิ่มเติมได)

๖

๓.๒ วันรับสมัคร
๓.๓ วันสอบคัดเลือก

๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมดอกแกว โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๕ น.
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
พักกลางวัน

ตารางสอบ
๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น.
๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๕–๑๕.๓๕ น.
คณิตศาสตร (ฉบับที่ ๑) คณิตศาสตร (ฉบับที่ ๒)
วิทยาศาสตร (ฉบับที่ ๑) วิทยาศาสตร (ฉบับที่ ๒)
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.)
(๑๐ คะแนน : ๑ ชม.)
(๕๐ คะแนน : ๑.๓๐ ชม.) (๑๐ คะแนน : ๑ ชม.)
หมายเหตุ ๑. ใชปากกาในการทําขอสอบ
๒. ใหนักเรียนเขาแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟงการชี้แจงเรื่องการสอบ
๓.๔ วันประกาศผล
๓.๕ วันรายงานตัว
๓.๖ วันมอบตัว

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการ หนาอาคาร ๔ และเว็บไซตโรงเรียน www.pks.ac.th
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หนาหองวิชาการ อาคาร ๓
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

หมายเหตุ ๑. โรงเรียนเพชรพิทยาคม ไดจัดทําหลักสูตรสําหรับนักเรียนในโครงการ เขมขนกวานักเรียนใน
โปรแกรมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หองอื่นๆ
๒. นักเรียนที่เขาเรียนในโครงการนี้ จะตองมีความพรอมในการชําระคาใชจายในการจัดการเรียน
การสอนประมาณภาคเรียนละ ๗,๗๐๐ บาท
๓. การจัดชั้นเรียนหองเรียนพิเศษ จะเรียงตามลําดับคะแนนที่สอบได ดังนี้
ลําดับที่ ๑–๓๐ ตามโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
(สสวท.)
ลําดับที่ ๓๑–๑๑๐ ตามโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม (คูขนาน สสวท.)
๔. ในกรณีที่นักเรียนสอบไดคะแนนเทากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ตามลําดับ

๗

ประเภทหองเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)
รับจํานวน ๖๐ คน
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๒ ไมจํากัดอายุ
๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
๑.๔ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
๑.๕ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
เปนไปตามแตละสถานศึกษากําหนด แตไมต่ํากวา ๒.๗๕
๑.๖ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ในชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
เปนไปตามแตละสถานศึกษากําหนด แตไมต่ํากวา ๒.๗๕
๑.๗ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๒
เปนไปตามแตละสถานศึกษากําหนด แตไมต่ํากวา ๓.๐๐
๑.๘ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
๑.๙ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
๑.๑๐ ผูปกครองมีความพรอม และยินดีชําระคาใชจายในการจัดการศึกษา การจัดการสอนเสริมนอกหลักสูตร
การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และคาใชจายอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกําหนด
๑.๑๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ในหองเรียนพิเศษ EP
ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไมต่ํากวา ๓.๐๐ โดยไมตองสอบคัดเลือก

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเทา หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
วากําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ และหลักฐานแสดงผลการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (๕ ภาคเรียน) พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง ๑ ฉบับ
๒.๓ ทะเบียนบานฉบับจริง และสําเนา ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง
๒.๔ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา และถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป

๘

๓. กําหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน

๓.๒ วันรับสมัคร
๓.๓ วันสอบคัดเลือก

ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป
ทีก่ ลุมบริหารงานทั่วไป อาคารสํานักงานอํานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวนโหลดใบสมัคร พรอมระเบียบการ ไดที่เว็บไซต www.pks.ac.th
(ใบสมัครถายเอกสารเพิ่มเติมได)
๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมดอกแกว โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
วิชาที่สอบ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๕ น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ

ตารางการสอบ
๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น.

ภาษาอังกฤษ
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.)

คณิตศาสตร
(๓๐ คะแนน : ๑ ชม.)

พักกลางวัน

๓.๑ การรับใบสมัคร

๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๕ น. เปนตนไป

วิทยาศาสตร
(๓๐ คะแนน : ๑ ชม.)

สอบสัมภาษณ
(๕๐ คะแนน)

หมายเหตุ ๑. ใชปากกาในการทําขอสอบ
๒. ใหนักเรียนเขาแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟงการชี้แจงเรื่องการสอบ
๓.๔ วันประกาศผล
๓.๕ วันรายงานตัว
๓.๖ วันมอบตัว

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการ หนาอาคาร ๔ และเว็บไซตโรงเรียน www.pks.ac.th
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หนาหองวิชาการ อาคาร ๓
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

หมายเหตุ ๑. จัดทําหลักสูตรหองเรียนพิเศษ (Intensive English Program : IEP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร จัดการเรียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษแบบเขม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชีววิทยา
คอมพิวเตอร การสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษอาน-เขียน และ IS (Independent Study)
โดยครูชาวตางชาติ
๒. นักเรียนที่เขาเรียนในโครงการนี้ จะตองมีความพรอมในการชําระคาใชจายในการจัดการเรียน
การสอนประมาณภาคเรียนละ ๑๓,๕๐๐ บาท
๓. ในกรณีที่นักเรียนสอบไดคะแนนเทากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ตามลําดับ

๙

ประเภททั่วไป
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๒ ไมจํากัดอายุ
๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
๑.๕ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเทา หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
วากําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับจริง หรือสําเนาพรอมรับรองสําเนา
ดวยตนเอง ๑ ฉบับ
๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙
จํานวน ๑ ฉบับ (ในกรณีที่นักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใชในปการศึกษา
ที่นักเรียนมีอยูและในกรณีที่นักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือปอื่นๆ ใหถือวา
คะแนน O-NET เปนศูนย)
๒.๔ ทะเบียนบานฉบับจริง และสําเนา ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง
๒.๕ รูปถายขนาด ๑ นิว้ หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา และถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป

๓. กําหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร

๓.๒ วันรับสมัคร
๓.๓ วันสอบคัดเลือก

ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป
ทีก่ ลุมบริหารงานทั่วไป อาคารสํานักงานอํานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวนโหลดใบสมัคร พรอมระเบียบการ ไดที่เว็บไซต www.pks.ac.th
(ใบสมัครถายเอกสารเพิ่มเติมได)
๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมดอกแกว โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๕ น.
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

๑๐

๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๕–๑๑.๐๕ น.

คณิตศาสตร
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

วิทยาศาสตร
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

๑๑.๑๐–๑๒.๑๐ น.

ภาษาไทย
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

พักกลางวัน

ตารางสอบ
๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๕–๑๕.๐๕ น.

ภาษาอังกฤษ
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

สังคมศึกษา
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

หมายเหตุ ๑. ใชปากกาในการทําขอสอบ
๒. ใหนกั เรียนเขาแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟงการชี้แจงเรื่องการสอบ
๓.๔ วันประกาศผล
๓.๕ วันรายงานตัว
๓.๖ วันมอบตัว

๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการ หนาอาคาร ๔ และเว็บไซตโรงเรียน www.pks.ac.th
๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หนาหองวิชาการ อาคาร ๓
๒๐ 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 ในกรณีที่นักเรียนสอบไดคะแนนเทากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามลําดับ

ประเภทความสามารถพิเศษ
รับจํานวน ๒๐ คน
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๒ ไมจํากัดอายุ
๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
๑.๕ เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติดี

๑๑

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเทา หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
วากําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับจริง หรือสําเนาพรอมรับรองสําเนา
ดวยตนเอง ๑ ฉบับ
๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙
จํานวน ๑ ฉบับ (ในกรณีที่นักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใชในปการศึกษา
ที่นักเรียนมีอยูและในกรณีที่นักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือปอื่นๆ ใหถือวา
คะแนน O-NET เปนศูนย)
๒.๔ เอกสารหลักฐานแสดงผลงานการไดรับรางวัล
๒.๕ ทะเบียนบานฉบับจริง และสําเนา ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง
๒.๖ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา และถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป

๓. กําหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร

๓.๒ วันรับสมัคร
๓.๓ วันสอบคัดเลือก

๓.๔ วันประกาศผล
๓.๕ วันรายงานตัว
๓.๖ วันสอบจัดชั้นเรียน

ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป
ทีก่ ลุมบริหารงานทั่วไป อาคารสํานักงานอํานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวนโหลดใบสมัคร พรอมระเบียบการ ไดที่เว็บไซต www.pks.ac.th
(ใบสมัครถายเอกสารเพิ่มเติมได)
๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมดอกแกว โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
วิชาที่สอบ คือ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ
และสอบภาคปฏิบัติตามความสามารถของนักเรียน
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการ หนาอาคาร ๔ และเว็บไซตโรงเรียน www.pks.ac.th
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หนาหองวิชาการ อาคาร ๓
๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๕ น.
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

๑๒

๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๕–๑๑.๐๕ น.

คณิตศาสตร
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

วิทยาศาสตร
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

๑๑.๑๐–๑๒.๑๐ น.

ภาษาไทย
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

พักกลางวัน

ตารางสอบ
๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๕–๑๕.๐๕ น.

ภาษาอังกฤษ
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

สังคมศึกษา
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

หมายเหตุ ๑. ใชปากกาในการทําขอสอบ
๒. ใหนกั เรียนเขาแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพือ่ รับฟงการชี้แจงเรื่องการสอบ
๓.๗ วันประกาศผล
๓.๘ วันรายงานตัว
๓.๙ วันมอบตัว

๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการ หนาอาคาร ๔ หรือเว็บไซต www.pks.ac.th
๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หนาหองวิชาการ อาคาร ๓
๒๐ 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
รับนักเรียนที่มีความสามารถดานกีฬาหรือกรีฑา ไดรับรางวัลที่ ๑-๓
ระดับจังหวัดขึ้นไป
๓.๑๒.๒ ดานดนตรี
รับนักเรียนที่มีความสามารถดานดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางค
ไดรับรางวัลที่ ๑-๓ ระดับจังหวัดขึ้นไป
๓.๑๒.๓ ดานขับรอง
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในการรองเพลงไทย เพลงสากล
และเพลงนานาชาติ ไดรับรางวัลที่ ๑-๓ ระดับจังหวัดขึ้นไป
๓.๑๒.๔ ดานศิลปะ
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานศิลปะ ไดรับรางวัลที่ ๑-๓
ระดับจังหวัดขึ้นไป
หมายเหตุ ๑. ในการสอบภาคปฏิบัตินักเรียนจะตองนําอุปกรณมาเอง
๒. นักเรียนตองนําเอกสารหลักฐานแสดงผลงานการไดรับรางวัลมาประกอบการสมัคร

๑๓

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
รับจํานวน ๒๕ คน
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๒ ไมจํากัดอายุ
๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
๑.๕ เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติดี

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเทา หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
วากําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับจริง หรือสําเนาพรอมรับรองสําเนา
ดวยตนเอง ๑ ฉบับ
๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙
จํานวน ๑ ฉบับ (ในกรณีที่นักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใชในปการศึกษา
ปที่นักเรียนมีอยูและในกรณีที่นักเรียนไมมีผลคะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือปอื่นๆ ใหถือวา
คะแนน O-NET เปนศูนย)
๒.๔ เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ
๒.๕ ทะเบียนบานฉบับจริง และสําเนา ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง
๒.๖ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา และถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป

๓. กําหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร

๓.๒ วันรับสมัคร

ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป
ทีก่ ลุมบริหารงานทั่วไป อาคารสํานักงานอํานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวนโหลดใบสมัคร พรอมระเบียบการ ไดที่เว็บไซต www.pks.ac.th
(ใบสมัครถายเอกสารเพิ่มเติมได)
๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมดอกแกว โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๑๔

๓.๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขาเรียนตามเงื่อนไขพิเศษ
๓.๔ วันสอบจัดชั้นเรียน

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการ หนาอาคาร ๔ หรือเว็บไซต www.pks.ac.th
๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๕ น.
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๕–๑๑.๐๕ น.

คณิตศาสตร
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

วิทยาศาสตร
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

๑๑.๑๐–๑๒.๑๐ น.

ภาษาไทย
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

พักกลางวัน

ตารางสอบ
๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๕–๑๕.๐๕ น.

ภาษาอังกฤษ
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

สังคมศึกษา
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

หมายเหตุ ๑. ใชปากกาในการทําขอสอบ
๒. ใหนกั เรียนเขาแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟงการชี้แจงเรื่องการสอบ
๓.๕ วันประกาศผล
๓.๖ วันรายงานตัว
๓.๗ วันมอบตัว

๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอรดวิชาการ หนาอาคาร ๔ และเว็บไซตโรงเรียน www.pks.ac.th
๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หนาหองวิชาการ อาคาร ๓
๒๐ 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 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ ไดเขาเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ดังนี้
๓.๘.๑ นักเรียนที่เปนผูยากไรและดอยโอกาส
(ตองมีใบรับรองจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
๓.๘.๒ นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบภัยพิบัติที่ตองไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ
(ตายหรือทุพลภาพและตองมีหนังสือรับรองจากหนวยงานตนสังกัด)
๓.๘.๓ นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
(ตองมีสําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบิดา มารดา)
๓.๘.๔ นักเรียนที่อยูในอุปการะเลี้ยงดูของผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนอยางตอเนื่อง
(ตองมีหลักฐานจากผูใหการอุปการะเลี้ยงดู)

๑๕

๓.๘.๕ นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเปนอันดับที่ ๑ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๑ โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน ทุกโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ
(โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา)
หมายเหตุ : ๑. นักเรียนที่สอบคัดเลือกได จะตองไปรายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา
ที่กําหนดไวตามประกาศของโรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยแตงกายชุดนักเรียน
(โรงเรียนเดิม) ถานักเรียนคนใดไมมารายงานตัวและมอบตัวตามกําหนด ถือวา สละสิทธิ์
การเขาศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒. วันมอบตัว ใหผูปกครองนักเรียนและนักเรียน เขารวมการประชุมตามกําหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น. ประชุมผูปกครองนักเรียนและนักเรียนรับฟงคําชี้แจง
(กรณี ผูปกครองไมมาประชุมถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน)
เวลา ๑๐.๓๐–๑๖.๓๐ น. มอบตัว
หลักฐานการมอบตัว
๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑) ฉบับจริง พรอมสําเนา 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) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ใหแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล มาดวย
๖) ชื่อ-สกุลนักเรียน, ชื่อ-สกุล บิดา-มารดา, วัน-เดือน-ปเกิด ในระเบียนแสดงผลการเรียน
(ใบ ปพ.๑) และสําเนาทะเบียนบานตองตรงกันหากไมตรงกันตองดําเนินการแกไข
ใหเรียบรอยกอนวันมอบตัว
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยชาญ ปญญาพวก)
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม

