ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
----------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวน ๕๓๔ คน โดยแบ่งประเภทการรับนักเรียน ดังนี้
๑. ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒. ประเภทห้องเรียนพิเศษ
๒.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
๒.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(คู่ขนาน สสวท.)
๒.๓ โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ((Intensive English Program : IEP)
๓. ประเภททั่วไป
๔. ประเภทความสามารถพิเศษ
๕. ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษา คาสั่ งหั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อ ง
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจาย
อานาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ กษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ไปยั งคณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
นโยบายรั ฐ บาล นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิก าร นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การรับ นั ก เรียน สั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔๐ และความต้องการของประชาชน โรงเรียนเพชรพิทยาคม จึงกาหนดรายละเอียดในการรับนักเรียนเข้าเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

๒

ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม)
จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๑.๒ ไม่จากัดอายุ
๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑.๔ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน) แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๗๕
๑.๕ ในกรณีทคี่ ะแนนผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน) รวมต่ากว่า ๒.๐๐ แต่สูงกว่า ๑.๕๐
จะต้องให้นักเรียนเข้าเรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น โดยโรงเรียนเพชรพิทยาคมได้กาหนดจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน หรือให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. และนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
๑.๖ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกาหนด
๑.๗ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือหลักฐานแสดงว่า
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับจริง และสาเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง
สาเนาด้วยตนเอง
๒.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาด้วยตนเอง
๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป

๓. กาหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร

๓.๒ วันรับสมัคร
๓.๓ วันประกาศผล

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ทีก่ ลุ่มบริหารงานทั่วไป อาคารสานักงานอานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th
(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้)
๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมดอกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔ และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th

๓

๓.๔ รายงานตัว
๓.๕ วันมอบตัว

๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน
รับฟังคาชี้แจง (กรณี ผู้ปกครองไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. มอบตัว

ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(สสวท.)
รับจานวน ๓๐ คน
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๒ ไม่จากัดอายุ
๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
๑.๔ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจาตัวประชาชน)
๑.๕ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
(๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๑.๖ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
(๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๑.๗ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๘ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๑.๙ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
ว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และหลักฐานแสดงผลการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (๕ ภาคเรียน) พร้อมรับรองสาเนาด้วยตนเอง ๑ ฉบับ

๔

๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสาเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาด้วยตนเอง
๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป

๓. กาหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร

๓.๒ วันรับสมัคร
๓.๓ วันสอบคัดเลือก

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ทีก่ ลุ่มบริหารงานทั่วไป อาคารสานักงานอานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th
(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้)
๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมดอกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๕ น.
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

พักกลางวัน

ตารางสอบ
๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น.
๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๕–๑๖.๐๕ น.
คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.)
(๑๐ คะแนน : ๑ ชม.)
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.)
(๑๐ คะแนน : ๑ ชม.)
หมายเหตุ ๑. ใช้ปากกาในการทาข้อสอบ
๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ
๓.๔ วันประกาศผล
๓.๕ วันรายงานตัว
๓.๖ วันมอบตัว

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔ และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน
รับฟังคาชี้แจง (กรณี ผู้ปกครองไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน
เวลา ๑๐.๓๐–๑๖.๓๐ น. มอบตัว

หมายเหตุ
๑. จานวนการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกับ สสวท. คัดเลือก
โรงเรียนชั้นนาของประเทศ จานวน ๒๐๗ โรงเรียน รับนักเรียนเข้าเรียน โรงเรียนละ ๑ ห้องเรียน จานวน ๓๐ คน
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถ

๕

๒. โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้จัดทาหลักสูตรสาหรับนักเรียนในโครงการ เข้มข้นกว่านักเรียน
ในโครงการอื่นๆ
๓. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้ จะต้องมีความพร้อมในการชาระค่าใช้จ่ายในการจัด
การเรียนการสอน ประมาณภาคเรียนละ ๗,๗๐๐ บาท
๔. การจัดชั้นเรียนห้องเรียนพิเศษ จะเรียงตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ดังนี้
๑) ลาดับที่ ๑ – ๓๐ ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
๒) ลาดับที่ ๓๑ – ๑๓๘ ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (คู่ขนาน สสวท.)
๕. ในกรณีที่นักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ตามลาดับ

ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(คู่ขนาน สสวท.)
รับจานวน ๑๐๘ คน
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๒ ไม่จากัดอายุ
๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
๑.๔ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจาตัวประชาชน)
๑.๕ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
(๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๑.๖ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
(๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๑.๗ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๘ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๑.๙ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

๖

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
ว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และหลักฐานแสดงผลการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (๕ ภาคเรียน) พร้อมรับรองสาเนาด้วยตนเอง ๑ ฉบับ
๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสาเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาด้วยตนเอง
๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป

๓. กาหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร

๓.๒ วันรับสมัคร
๓.๓ วันสอบคัดเลือก

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ทีก่ ลุ่มบริหารงานทั่วไป อาคารสานักงานอานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th
(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้)
๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมดอกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๕ น.
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

พักกลางวัน

ตารางสอบ
๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น.
๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๕–๑๖.๐๕ น.
คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.)
(๑๐ คะแนน : ๑ ชม.)
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.)
(๑๐ คะแนน : ๑ ชม.)
หมายเหตุ ๑. ใช้ปากกาในการทาข้อสอบ
๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ
๓.๔ วันประกาศผล
๓.๕ วันรายงานตัว
๓.๖ วันมอบตัว

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔ และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน
รับฟังคาชี้แจง (กรณี ผู้ปกครองไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน)
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. มอบตัว

๗

หมายเหตุ
๑. จานวนการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกับ สสวท. คัดเลือก
โรงเรียนชั้นนาของประเทศ จานวน ๒๐๗ โรงเรียน รับนักเรียนเข้าเรียน โรงเรียนละ ๑ ห้องเรียน จานวน ๓๐ คน
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถ
๒. โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้จัดทาหลักสูตรสาหรับนักเรียนในโครงการ เข้มข้นกว่านักเรียน
ในโครงการอื่นๆ
๓. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้ จะต้องมีความพร้อมในการชาระค่าใช้จ่ายในการจัด
การเรียนการสอน ประมาณภาคเรียนละ ๗,๗๐๐ บาท
๔. การจัดชั้นเรียนห้องเรียนพิเศษ จะเรียงตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ดังนี้
๑) ลาดับที่ ๑ – ๓๐ ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
๒) ลาดับที่ ๓๑ – ๑๓๘ ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (คู่ขนาน สสวท.)
๕. ในกรณีที่นักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ตามลาดับ

ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)
รับจานวน ๓๖ คน
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๒ ไม่จากัดอายุ
๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
๑.๔ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจาตัวประชาชน)
๑.๕ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
(๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๑.๖ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
(๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๑.๗ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
(๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕

๘

๑.๘ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๙ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๑.๑๐ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๑.๑๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในห้องเรียนพิเศษ EP
ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
ว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และหลักฐานแสดงผลการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (๕ ภาคเรียน) พร้อมรับรองสาเนาด้วยตนเอง ๑ ฉบับ
๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสาเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาด้วยตนเอง
๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป

๓. กาหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน

๓.๒ วันรับสมัคร
๓.๓ วันสอบคัดเลือก

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ทีก่ ลุ่มบริหารงานทั่วไป อาคารสานักงานอานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th
(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้)
๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมดอกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
วิชาที่สอบ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๕ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

ตารางสอบ
๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น.

ภาษาอังกฤษ
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.)

คณิตศาสตร์
(๓๐ คะแนน : ๑ ชม.)

พักกลางวัน

๓.๑ การรับใบสมัคร

๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๕ น. เป็นต้นไป

วิทยาศาสตร์
(๓๐ คะแนน : ๑ ชม.)

สอบสัมภาษณ์
(๕๐ คะแนน)

หมายเหตุ ๑. ใช้ปากกาในการทาข้อสอบ
๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ
๓.๔ วันประกาศผล
๓.๕ วันรายงานตัว

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔ และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๙

๓.๖ วันมอบตัว

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน
รับฟังคาชี้แจง (กรณี ผู้ปกครองไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน)
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. มอบตัว

หมายเหตุ
๑. จัดทาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (Intensive English Program : IEP) แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จัดการเรียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษแบบเข้ม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชีววิทยา คอมพิวเตอร์
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน และ IS (Independent Study) โดยครูชาวต่างชาติ
๒. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้ จะต้องมีความพร้อมในการชาระค่าใช้จ่ายในการจัด
การเรียนการสอน ประมาณภาคเรียนละ ๑๓,๕๐๐ บาท
๓. ในกรณีที่นักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ตามลาดับ

.

ประเภททั่วไป

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๒ ไม่จากัดอายุ
๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจาตัวประชาชน)
๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
ว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับจริง หรือสาเนาพร้อมรับรองสาเนา
ด้วยตนเอง ๑ ฉบับ
๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวน ๑ ฉบับ (ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา
ที่นักเรียนมีอยู่และในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือปีอื่นๆ ให้ถือว่า
คะแนน O-NET เป็นศูนย์)

๑๐

๒.๔ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสาเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาด้วยตนเอง
๒.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป

๓. กาหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร

๓.๒ วันรับสมัคร
๓.๓ วันสอบคัดเลือก

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ทีก่ ลุ่มบริหารงานทั่วไป อาคารสานักงานอานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th
(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้)
๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมดอกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๕ น.
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษา

ตารางสอบ
คณิตศาสตร์
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

วิทยาศาสตร์
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

๑๑.๑๐–๑๒.๑๐ น.

ภาษาไทย
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๕–๑๕.๐๕ น.

พักกลางวัน

๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๕–๑๑.๐๕ น.

ภาษาอังกฤษ
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

สังคมศึกษา
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

หมายเหตุ ๑. ใช้ปากกาในการทาข้อสอบ
๒. ให้นกั เรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ
๓.๔ วันประกาศผล
๓.๕ วันรายงานตัว
๓.๖ วันมอบตัว

๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔ และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th
๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน
รับฟังคาชี้แจง (กรณี ผู้ปกครองไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน)
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. มอบตัว

หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามลาดับ

๑๑

ประเภทความสามารถพิเศษ
รับจานวน ๒๐ คน
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๒ ไม่จากัดอายุ
๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจาตัวประชาชน)
๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
ว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับจริง หรือสาเนาพร้อมรับรองสาเนา
ด้วยตนเอง ๑ ฉบับ
๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวน ๑ ฉบับ (ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา
ที่นักเรียนมีอยู่และในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือปีอื่นๆ ให้ถือว่า
คะแนน O-NET เป็นศูนย์)
๒.๔ เอกสารหลักฐานแสดงผลงานการได้รับรางวัล
๒.๕ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสาเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาด้วยตนเอง
๒.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป

๓. กาหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร

๓.๒ วันรับสมัคร

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ทีก่ ลุ่มบริหารงานทั่วไป อาคารสานักงานอานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th
(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้)
๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมดอกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๑๒

๓.๓ วันสอบคัดเลือก

๓.๔ วันประกาศผล
๓.๕ วันรายงานตัว
๓.๖ วันสอบจัดชั้นเรียน

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
วิชาที่สอบ คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ
และสอบภาคปฏิบัติตามความสามารถของนักเรียน
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔ และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๕ น.
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษา

ตารางสอบ
คณิตศาสตร์
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

วิทยาศาสตร์
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

๑๑.๑๐–๑๒.๑๐ น.

ภาษาไทย
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๕–๑๕.๐๕ น.

พักกลางวัน

๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๕–๑๑.๐๕ น.

ภาษาอังกฤษ
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

สังคมศึกษา
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

หมายเหตุ ๑. ใช้ปากกาในการทาข้อสอบ
๒. ให้นกั เรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ
๓.๗ วันประกาศผล

๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔ หรือเว็บไซต์ www.pks.ac.th
๓.๘ วันรายงานตัว
๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๓.๙ วันมอบตัว
๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน
รับฟังคาชี้แจง (กรณี ผู้ปกครองไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน)
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. มอบตัว
๓.๑๐ ประเภทความสามารถพิเศษ มีคุณสมบัติตามความสามารถ ได้เข้าเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ดังนี้
๓.๑๐.๑ ด้านกีฬา
รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาหรือกรีฑา ได้รับรางวัลที่ ๑-๓
ระดับจังหวัดขึ้นไป
๓.๑๐.๒ ด้านดนตรี
รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางค์
ได้รับรางวัลที่ ๑-๓ ระดับจังหวัดขึ้นไป
๓.๑๐.๓ ด้านขับร้อง
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในการร้องเพลงไทย เพลงสากล
และเพลงนานาชาติ ได้รับรางวัลที่ ๑-๓ ระดับจังหวัดขึ้นไป

๑๓

๓.๑๐.๔ ด้านศิลปะ

รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ได้รับรางวัลที่ ๑-๓
ระดับจังหวัดขึ้นไป
หมายเหตุ ๑. ในการสอบภาคปฏิบัตินักเรียนจะต้องนาอุปกรณ์มาเอง
๒. นักเรียนต้องนาเอกสารหลักฐานแสดงผลงานการได้รับรางวัลมาประกอบการสมัคร

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
รับจานวน ๒๕ คน
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๒ ไม่จากัดอายุ
๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจาตัวประชาชน)
๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
ว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับจริง หรือสาเนาพร้อมรับรองสาเนา
ด้วยตนเอง ๑ ฉบับ
๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวน ๑ ฉบับ (ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา
ปีที่นักเรียนมีอยู่และในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือปีอื่นๆ ให้ถือว่า
คะแนน O-NET เป็นศูนย์)
๒.๔ เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ
๒.๕ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสาเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาด้วยตนเอง
๒.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป

๑๔

๓. กาหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน
๓.๑ การรับใบสมัคร

๓.๒ วันรับสมัคร
๓.๓ วันสอบจัดชั้นเรียน

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ทีก่ ลุ่มบริหารงานทั่วไป อาคารสานักงานอานวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th
(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้)
๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมดอกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๓๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๕ น.
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษา

ตารางสอบ
คณิตศาสตร์
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

วิทยาศาสตร์
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

๑๑.๑๐–๑๒.๑๐ น.

ภาษาไทย
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๕–๑๕.๐๕ น.

พักกลางวัน

๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๕–๑๑.๐๕ น.

ภาษาอังกฤษ
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

สังคมศึกษา
(๕๐ คะแนน)
(๑ ชม.)

หมายเหตุ ๑. ใช้ปากกาในการทาข้อสอบ
๒. ให้นกั เรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ
๓.๔ วันประกาศผล

๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔ และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th
๓.๕ วันรายงานตัว
๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๓.๖ วันมอบตัว
๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน
รับฟังคาชี้แจง (กรณี ผู้ปกครองไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน)
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. มอบตัว
๓.๗ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ ได้เข้าเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ดังนี้
๓.๗.๑ นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
(ต้องมีใบรับรองจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
๓.๗.๒ นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
(ตายหรือทุพลภาพและต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด)
๓.๗.๓ นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
(ต้องมีสาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา)

๑๕

๓.๗.๔ นักเรียนที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
(ต้องมีหลักฐานจากผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดู)
๓.๗.๕ นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับที่ ๑ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน ทุกโรงเรียนในเขตอาเภอเมืองเพชรบูรณ์
(โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา)
หมายเหตุ : ๑. นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องไปรายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลาที่กาหนดไว้
ตามประกาศของโรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยแต่งกายชุดนักเรียน(โรงเรียนเดิม) ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและมอบตัว
ตามกาหนด ถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๒. วันมอบตัว ให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเข้าร่วมการประชุมตามกาหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนรับฟังคาชี้แจง (กรณี ผู้ปกครองไม่มาประชุมถือว่า
สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) เวลา ๑๐.๓๐–๑๖.๓๐ น. มอบตัว
หลักฐานการมอบตัว
๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป
๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑) ฉบับจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ และรับรองสาเนาด้วยตนเอง
๓. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของบิดา มารดา และนักเรียน พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ และรับรองสาเนาด้วยตนเอง
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา มารดา และนักเรียน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง
อย่างละ ๑ ฉบับ
๕. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล มาด้วย
๖. ชื่อ-สกุลนักเรียน, ชื่อ-สกุล บิดา-มารดา, วัน-เดือน-ปีเกิด ในระเบียนแสดงผลการเรียน(ใบ ปพ.๑)
และสาเนาทะเบียนบ้านต้องตรงกัน หากไม่ตรงกันต้องดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนวันมอบตัว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชัยชาญ ปัญญาพวก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม

