
 

 

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 

เร่ือง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 
----------------------------------------------------------------- 

             ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน  ๔๔๘  คน โดยแบ่งประเภทการรับนักเรียน  ดังนี้ 
      ๑. ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

               ๑.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (สสวท.) 
                         ๑.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
                         ๑.๓ โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 

๒. ประเภทในเขตพ้ืนที่บริการ  
  ๓. ประเภททั่วไป 
  ๔. ประเภทความสามารถพิเศษ  
  ๕. ประเภทเงื่อนไขพิเศษ  
   

 ดังนั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๒๘/๒๕๕๙  เร่ือง  ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๑๕  ปี  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๖/๒๕๖๐  เร่ือง  การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๙/๒๕๖๐  เร่ือง       การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ  การ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง กระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไปยังคณะกรรมการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  แนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๔๐  และความต้องการ
ของประชาชน  โรงเรียนเพชรพิทยาคม   จึงก าหนดรายละเอียดในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ดังนี้ 
 



๒ 
 

 
 
 
 
 
 

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษา 
            อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ 
 ๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ  
 ๑.๔ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
 ๑.๕ มีผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 ๑.๖ มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  แต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
 ๑.๗ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๑.๘ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 ๑.๙ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

๒. หลักฐานการรับสมัคร 
 ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 ๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษา 
  อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  และหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
  และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง ๑ ฉบับ  
 ๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
 ๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 

๓. ก าหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน 
  ๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   
   ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
   หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 
   (ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 
  ๓.๒ วันรับสมัคร ๒๒ – ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 ๓.๓ วันสอบคัดเลือก    ๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. 
   วิชาทีส่อบ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้ม 
(สสวท.) 

รับจ านวน  ๓๐  คน 

http://www.pks.ac.th/


๓ 
 

ตารางสอบ 
๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น. 

 

พัก
กล

าง
วัน

 ๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น. 

คณิตศาสตร์ 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

ภาษาอังกฤษ 
(๒๕ คะแนน : ๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ 
(๕๐ คะแนน : ๑.๓๐ ชม.) 

           หมายเหตุ    ๑. ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
    ๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเร่ืองการสอบ   
 ๓.๔ วันประกาศผล  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
   ณ บอร์ดวิชาการหน้าอาคาร  ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 
 ๓.๕ วันรายงานตัว ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

๓.๖ วันมอบตัว ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ  หอประชุมเพชร  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน 
  รับฟังค าชี้แจง (กรณีผู้ปกครองไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  มอบตัว 
 

 หมายเหตุ ๑. จ านวนการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
รับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ร่วมกับ สสวท. คัดเลือกโรงเรียน
ชั้นน าของประเทศ จ านวน ๒๐๗ โรงเรียน รับนักเรียนเข้าเรียน  โรงเรียนละ ๑ ห้องเรียน จ านวน ๓๐ คน เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  ให้สามารถพัฒนา
ตนเองได้เต็มความสามารถ 

      ๒. โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้จัดท าหลักสูตรส าหรับนักเรียนในโครงการ เข้มข้นกว่านักเรียนใน
โครงการอ่ืนๆ   

    ๓. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้  จะต้องมีความพร้อมในการช าระค่าใช้จ่ายในการจัด 
การเรียนการสอน  ประมาณภาคเรียนละ ๖,๒๐๐.- บาท    
      ๔. การจัดชั้นเรียนห้องเรียนพิเศษ จะเรียงตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ดังนี้  

             ๑)  ล าดับที่  ๑ – ๓๐  ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  
และสิ่งแวดล้อม  (สสวท.) 
                ๒)  ล าดับที่  ๓๑ – ๑๓๘  ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
   ๕. ในกรณีท่ีนักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ  ตามล าดับ 
 
 



๔ 
 

 
 
 
 
 
 

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษา 
            อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ 
 ๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ  
 ๑.๔ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
 ๑.๕ มีผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 ๑.๖ มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  แต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
 ๑.๗ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๑.๘ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 ๑.๙ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

๒. หลักฐานการรับสมัคร 
 ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 ๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษา 
  อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  และหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
  และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง ๑ ฉบับ  
 ๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
 ๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 
 

๓. ก าหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน 
  ๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   
   ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 

  (ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 
  ๓.๒ วันรับสมัคร ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 ๓.๓ วันสอบคัดเลือก    ๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. 
   วิชาทีส่อบ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
รับจ านวน  ๑๐๘  คน 

http://www.pks.ac.th/


๕ 
 

ตารางสอบ 
๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น. 

 

พัก
กล

าง
วัน

 ๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น. 

คณิตศาสตร์ 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

ภาษาอังกฤษ 
(๒๕ คะแนน : ๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ 
(๕๐ คะแนน : ๑.๓๐ ชม.) 

            หมายเหต ุ     ๑. ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
     ๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเร่ืองการสอบ   
 

 ๓.๔ วันประกาศผล  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
   ณ บอร์ดวิชาการหน้าอาคาร  ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 
 ๓.๕ วันรายงานตัว ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

๓.๖ วันมอบตัว ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ  หอประชุมเพชร  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน 
  รับฟังค าชี้แจง (กรณีผู้ปกครองไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 
  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  มอบตัว 

 หมายเหตุ  : ๑. จ านวนการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ร่วมกับ สสวท. คัดเลือก
โรงเรียนชั้นน าของประเทศ จ านวน ๒๐๗ โรงเรียน รับนักเรียนเข้าเรียน  โรงเรียนละ ๑ ห้องเรียน จ านวน ๓๐ คน  
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม   
ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถ 

      ๒. โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้จัดท าหลักสูตรส าหรับนักเรียนในโครงการ เข้มข้นกว่านักเรียนใน
โครงการอ่ืนๆ   

    ๓. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้  จะต้องมีความพร้อมในการช าระค่าใช้จ่ายในการจัด 
การเรียนการสอน  ประมาณภาคเรียนละ ๖,๒๐๐.- บาท    
      ๔.  การจัดชั้นเรียนห้องเรียนพิเศษ จะเรียงตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ดังนี้  

              ๑)  ล าดับที่  ๑ – ๓๐  ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  
และสิ่งแวดล้อม  (สสวท.) 
                 ๒)  ล าดับที่  ๓๑ – ๑๓๘  ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
   ๕.  ในกรณีที่นักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ  ตามล าดับ 
 
 



๖ 
 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 

รับจ านวน ๓๐ คน 

 
 

    
  
 
 
 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลัง 
   ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ 
  ๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
  ๑.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   
      ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 ๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๑.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 ๑.๗ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
 

๒.  หลักฐานการรับสมัคร 
 ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 ๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษา 
  อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  และหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
            ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง ๑ ฉบับ  
 ๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
 ๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 

๓. ก าหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน 
  ๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   
   ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 

  (ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 
  ๓.๒ วันรับสมัคร ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 ๓.๓ วันสอบคัดเลือก    ๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. 
   วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์   
   ๗  มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๓๕ น. เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์ 
 

http://www.pks.ac.th/


๗ 
 

ประเภททั่วไป 
(ในเขตพื้นที่บริการ) 

ตารางสอบ 
๐๙.๐๐–๑๑.๐๐  น. ๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น. 

 

พัก
กล

าง
วัน

 ๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น. ๑๔.๓๕ น. เป็นต้นไป 

คณิตศาสตร์ 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

ภาษาอังกฤษ 
(๒๕ คะแนน : ๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ 
(๕๐ คะแนน : ๑.๓๐ ชม.) 

 

สอบสัมภาษณ์ 
(๕๐ คะแนน) 

  หมายเหตุ ๑. ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
   ๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเร่ืองการสอบ  
 

 ๓.๔ วันประกาศผล  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
   ณ บอร์ดวิชาการหน้าอาคาร  ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 
 ๓.๕ วันรายงานตัว ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

๓.๖ วันมอบตัว ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ  หอประชุมเพชร  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน 
  รับฟังค าชี้แจง (กรณี ผู้ปกครองไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 
  เวลา ๑๐.๓๐–๑๖.๓๐ น.  มอบตัว 

 

 หมายเหตุ  : ๑. โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้จัดท าหลักสูตรส าหรับนักเรียนในโครงการ เข้มข้นกว่า 
นักเรียนในห้องอ่ืนๆ   
    ๒. ในกรณีที่นักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ 
    ๓. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้ จะต้องมีความพร้อมในการช าระค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษา การจัดการสอนเสริมนอกหลักสูตร การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ภาคเรียนละ  
๑๙,๐๐๐.-  บาท  
 
 
 
 
 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ 
            ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 ๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ 
 ๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 



๘ 
 

 ๑.๔ ต้องมีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านในต าบลต่างๆ ดังนี้  ต.ในเมือง  ต.สะเดียง  ต.ป่าเลา ต.นางั่ว  ต.บ้านโตก  
             ต.ชอนไพร 
 ๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๑.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

๒. หลักฐานการรับสมัคร 
  ๒.๑  ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  ๒.๒  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษา 
     อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
     และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง ๑ ฉบับ  
  ๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
      จ านวน ๑ ฉบับ (ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา 
  ที่นักเรียนมีอยู่และในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือปีอ่ืนๆ ให้ถือว่าคะแนน  
  O-NET เป็นศูนย์) 
 ๒.๔ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
 ๒.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 
 

๓. ก าหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน 
  ๓.๑ การรับใบสมัคร   ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป   
    ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 

  (ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 
 ๓.๒ วันรับสมัคร ๒๑ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม   
   ๓.๓ วันสอบคัดเลือก    ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๕  น. 
   วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ   
   และสังคมศึกษา 
   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.  

คณิตศาสตร์ 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

ภาษาไทย 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

ภาษาอังกฤษ 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

สังคมศึกษา 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 
  หมายเหตุ   ๑. ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
     ๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเร่ืองการสอบ  
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๙ 
 

                                                    ประเภททั่วไป 
(นอกเขตพื้นท่ีบริการ) 

 ๓.๔ วันประกาศผล ๑  เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 
   ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 

๓.๕ วันรายงานตัว ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
  ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

 ๓.๖ วันมอบตัว ๖  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ หอประชุมเพชร  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน 
  รับฟังค าชี้แจง (กรณี ผู้ปกครองไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
  เวลา ๑๐.๓๐–๑๖.๓๐ น.  มอบตัว 
 

 

 หมายเหตุ  ๑. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนต้องเป็นนักเรียนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการของโรงเรียน โดยต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง (ผู้ปกครอง หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็น
ผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)อยู่อาศัยจริงติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปีนับถึง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ตอ้งอยู่ก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
    ๒. ในกรณีที่นักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามล าดับ 
 
 

 
 
 
 
 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร      
      ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ 
            ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 ๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ 
 ๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
 ๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ  
 ๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๑.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

๒. หลักฐานการรับสมัคร 
  ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  ๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษา 
           อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
           และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง ๑ ฉบับ  

http://www.pks.ac.th/


๑๐ 
 

     ๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
           จ านวน ๑ ฉบับ (ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา 
      ที่นักเรียนมีอยู่และในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือปีอื่นๆ ให้ถือว่าคะแนน  
           O-NET เป็นศูนย์) 
     ๒.๔ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
     ๒.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 
 

๓. ก าหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน 
 ๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   
   ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 

  (ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 
    ๓.๒ วันรับสมัคร ๒๑ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม   
    ๓.๓ วันสอบคัดเลือก    ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๕  น. 
   วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ   
   และสังคมศึกษา 
 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.  

คณิตศาสตร์ 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

ภาษาไทย 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

ภาษาอังกฤษ 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

สังคมศึกษา 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 
   

  หมายเหตุ   ๑. ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
    ๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเร่ืองการสอบ  
 ๓.๔ วันประกาศผล ๑  เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 
   ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 

๓.๕ วันรายงานตัว ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
  ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

 ๓.๖ วันมอบตัว ๖  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ หอประชุมเพชร  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน 
  รับฟังค าชี้แจง (กรณี ผู้ปกครองไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 
  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  มอบตัว 
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๑๑ 
 

 

ประเภทความสามารถพิเศษ 

รับจ านวน ๒๐ คน 
 

หมายเหตุ  ในกรณีที่นักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามล าดับ 
 
 
 
 

 
 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร      
      ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ 
            ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 ๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ 
 ๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
 ๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ  
 ๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๑.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

๒.  หลักฐานการรับสมัคร 
 ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
      ๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษา 
            อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
            และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง ๑ ฉบับ  
      ๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
            จ านวน ๑ ฉบับ (ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้อนุโลมใช้ใน 
  ปีการศึกษาที่นักเรียนมีอยู่และในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือปีอ่ืนๆ 
  ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์) 
 ๒.๔ เอกสารหลักฐานแสดงผลงานการได้รับรางวัล 
 ๒.๕ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
 ๒.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 

๓. ก าหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน 
  ๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   
   ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 
  (ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 
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๑๒ 
 

  ๓.๒ วันรับสมัคร ๒๑ – ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม   

  ๓.๓ วันสอบคัดเลือก ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   วิชาที่สอบ คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ 
   และสอบภาคปฏิบัติตามความสามารถของนักเรียน 
  ๓.๔ วันประกาศผล ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
   ณ บอร์ดวิชาการหน้าอาคาร ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th  
  ๓.๕ วันรายงานตัว ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
   ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  ๓.๖ วันสอบจัดชั้นเรียน ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๕  น.   
   วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   
   และสังคมศึกษา  
 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.  

คณิตศาสตร์ 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

ภาษาไทย 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

ภาษาอังกฤษ 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

สังคมศึกษา 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 
  หมายเหตุ   ๑. ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
     ๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเร่ืองการสอบ  

 ๓.๔ วันประกาศผล ๑  เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 
   ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 

๓.๕ วันรายงานตัว ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
  ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

 ๓.๖ วันมอบตัว ๖  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ หอประชุมเพชร  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน 
  รับฟังค าชี้แจง (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 ด้านดนตร ี  รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางค์ 
      ได้รับรางวัลที่ ๑-๓ ระดับจังหวัดข้ึนไป 



๑๓ 
 

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

รับจ านวน ๒๐ คน 
 

  ๓.๑๐.๓ ด้านขับร้อง  รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในการร้องเพลงไทย เพลงสากล 
      และเพลงนานาชาติ  ได้รับรางวัลที่ ๑-๓  ระดับจังหวัดขึ้นไป 
  ๓.๑๐.๔ ด้านศิลปะ  รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ  ได้รับรางวัลที่ ๑-๓   
      ระดับจังหวัดขึ้นไป 
  หมายเหตุ ๑.  ในการสอบภาคปฏิบัตินักเรียนจะต้องน าอุปกรณ์มาเอง 
    ๒.  นักเรียนต้องน าเอกสารหลักฐานแสดงผลงานการได้รับรางวัลมาประกอบการสมัคร 
 
 
 

  
 
 

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ 
            ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ 
 ๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
      ๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ  
 ๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๑.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

๒.  หลักฐานการรับสมัคร 
 ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 ๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษา 
     อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
            และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง  ๑ ฉบับ 
      ๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  จ านวน ๑ ฉบับ (ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้อนุโลมใช้ใน 
  ปีการศึกษาที่นักเรียนมีอยู่และในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือปีอ่ืนๆ 
  ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์) 
   ๒.๔ เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ 
   ๒.๕ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
   ๒.๖ รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  หน้าตรง ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  และถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
 
 
 



๑๔ 
 

๓. ก าหนดการวัน เวลาและสถานที่รับนักเรียน 
 ๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   
   ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 

  (ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 
    ๓.๒ วันรับสมัคร ๒๑ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม   
    ๓.๓ วันสอบคัดเลือก    ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๕  น. 
   วิชาที่สอบ  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ   
   และสังคมศึกษา 
    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.  

คณิตศาสตร์ 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

ภาษาไทย 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

ภาษาอังกฤษ 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

สังคมศึกษา 
(๒๕ คะแนน) 

(๑ ชม.) 
  หมายเหตุ   ๑. ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
    ๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเร่ืองการสอบ  
 

 ๓.๔ วันประกาศผล ๑  เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 
   ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 

๓.๕ วันรายงานตัว ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
  ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

 ๓.๖ วันมอบตัว ๖  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ หอประชุมเพชร  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน 
  รับฟังค าชี้แจง (กรณี ผู้ปกครองไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 
  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  มอบตัว 

 ๓.๗ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ  มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ ได้เข้าเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ดังนี้ 
 ๓.๗.๑ นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
                   (ต้องมีใบรับรองจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
 ๓.๗.๒ นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
         (ตายหรือทุพลภาพและต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด) 
 ๓.๗.๓ นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
         (ต้องมีส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา) 

http://www.pks.ac.th/


๑๕ 
 

 ๓.๗.๔ นักเรียนที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
         (ต้องมีหลักฐานจากผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดู) 
 ๓.๗.๕ นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับที่ ๑ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
           การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

         และโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน ทุกโรงเรียนในเขตอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
         (โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา) 

 

 หมายเหตุ  : ๑. นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องไปรายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลาที่ก าหนดไว้ 
ตามประกาศของโรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยแต่งกายชุดนักเรียน(โรงเรียนเดิม)  ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและมอบตัว
ตามก าหนด ถือว่า สละสิทธิ์  การเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
           ๒. วันมอบตัว  ให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเข้าร่วมการประชุมตามก าหนดการ 
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนรับฟังค าชี้แจง   (กรณี ผู้ปกครองไม่มาประชุมถือว่า
สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน)  เวลา ๑๐.๓๐–๑๖.๓๐ น.  มอบตัว 
 หลักฐานการมอบตัว 
 ๑. รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  หน้าตรง ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  และถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๑  รูป 
 ๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑)  ฉบับจริงพร้อมส าเนา ๑ ฉบับ และรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
 ๓. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของบิดา มารดา และนักเรียน พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ และรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
 ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา และนักเรียน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง   
อย่างละ  ๑  ฉบับ 
 ๕. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล มาด้วย 
 ๖. ชื่อ-สกุลนักเรียน, ชื่อ-สกุล บิดา-มารดา, วัน-เดือน-ปีเกิด ในระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑)  
และส าเนาทะเบียนบ้านต้องตรงกัน  หากไม่ตรงกันต้องด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนวันมอบตัว 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔   เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
           (นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 
 
 
 
 


