
 
 

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
เร่ือง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

----------------------------------------------------------------- 
  ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๖๑๘  คน  โดยแบ่งประเภทการรับนักเรียน ดังนี้ 

๑. ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม)  จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 ๒. ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

   ๒.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (สสวท.)   
   ๒.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
  ๓. ประเภทปกต ิ 
  ๓.๑ โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้น คอมพิวเตอร์) 
  ๓.๒ โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้ม  
                               (Intensive English Program : IEP) 
  ๓.๓ โครงการพิเศษการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนแบบเข้ม 

       (Intensive Chinese Program : ICP) 
         ๓.๔ ห้องเรียนคุณภาพ 
  ๔. ประเภทความสามารถพิเศษ   
  ๕. ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศกึษา ๒๕๖๔  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 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  แนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๔๐  และความต้องการ



 ๒ 

ของประชาชน  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จึงก าหนดรายละเอียดในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ดังนี้ 
   
 
 
 
 

  

 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรการศึกษา 
           ขั้นพ้ืนฐาน หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
     ๑.๒ ไม่จ ากัดอาย ุ    
     ๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

     ๑.๔ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์  
           และวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน) แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ 
     ๑.๔ แผนการเรียนศิลป์ – จีน ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน) 
           ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
     ๑.๔ แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)  
           ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
  ๑.๕ ในกรณีทีค่ะแนนผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน) รวมต่ ากว่า ๒.๐๐ แต่สูงกว่า ๑.๕๐   
           จะต้องให้นักเรียนเข้าเรียนเพ่ือพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น  โดยโรงเรียนเพชรพิทยาคมได้ก าหนดจัดกิจกรรม 
   พัฒนาผู้เรียน  หรือให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. และนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 
     ๑.๖ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
     ๑.๗ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 

๒. หลักฐานการรับสมัคร 
     ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 

     ๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือหลักฐานแสดงว่า 
    ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ฉบับจริง  และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง 
    ส าเนาด้วยตนเอง 
     ๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
      ๒.๔ รปูถ่ายขนาด ๑ นิว้ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า และถ่ายไม่เกิน ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
 

๓. ก าหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน 
     ๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๑๕-๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป   
   ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรยีนเพชรพิทยาคม 

 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) 
จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม 

 



 ๓ 

  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 
(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 

   ๓.๒ วันรับสมัคร ๑๗-๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
     ๓.๓ วันประกาศผล  ๕  มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร  ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 
  ๓.๔ รายงานตัว ๘  มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ณ หน้าห้องวิชาการ  อาคาร ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  ๓.๕ วันมอบตัว ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  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 

 

  
 
 
 
 
 

 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร         
     ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
           หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
     ๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ 
     ๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
     ๑.๔ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
     ๑.๕ มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์ในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
            (๕ ภาคเรยีน)  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕ 
     ๑.๖ มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
             (๕ ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕ 
     ๑.๗ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
     ๑.๘ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  
     ๑.๙ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
  
 

 

ห้องเรียนพเิศษ 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้ม 
(สสวท.) 

รับจ านวน ๓๐ คน  

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


 ๔ 

๒. หลักฐานการรับสมัคร 
     ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
     ๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 
           ว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  และหลักฐานแสดงผลการเรียน 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (๕ ภาคเรียน) พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง  ๑  ฉบับ 
     ๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
      ๒.๔ รปูถ่ายขนาด ๑ นิว้ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า และถ่ายไม่เกิน  ๖  เดอืน  จ านวน  ๓  รปู 
 

๓. ก าหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน 
    ๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เปน็ต้นไป   
   ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรยีนเพชรพิทยาคม 
  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 

(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 
    ๓.๒ วันรับสมัคร ๑๙ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม    
  ๓.๓ วันสอบคัดเลือก    ๔  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๕  น. 
   วิชาที่สอบ คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
     ตารางสอบ 

๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น. 

พัก
กล

าง
วัน

 ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๕–๑๖.๐๕ น. 

คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 
(๑๐ คะแนน : ๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 
(๑๐ คะแนน : ๑ ชม.) 

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

      ๓.๔ วันประกาศผล  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  
   ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร  ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 

  ๓.๕ วันรายงานตัว ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ หน้าห้องวิชาการ  อาคาร  ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  ๓.๖ วันมอบตัว ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๔  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 
 
 

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


 ๕ 

 หมายเหตุ ๑. จ านวนการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 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 เข้มข้นกว่านักเรียน
ในโครงการอ่ืนๆ   

    ๓. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้ จะต้องมีความพร้อมในการช าระค่าใช้จ่ายในการจัด 
การเรียนการสอน  ประมาณภาคเรียนละ ๗,๒๐๐ บาท    
      ๔. การจัดชั้นเรียนห้องเรียนพิเศษ จะเรียงตามล าดับการเลือกและคะแนนที่สอบได้ ดังนี้  

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

 
 
 
 
 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร         
     ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
           หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
     ๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ 
     ๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
     ๑.๔ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
     ๑.๕ มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์ในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
            (๕ ภาคเรยีน)  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕ 
     ๑.๖ มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
             (๕ ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕ 
     ๑.๗ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
     ๑.๘ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  
     ๑.๙ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
  
 

 

ห้องเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์  
รับจ านวน  ๑๐๘  คน  

 



 ๖ 

๒. หลักฐานการรับสมัคร 
     ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
     ๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 
           ว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  และหลักฐานแสดงผลการเรียน 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (๕ ภาคเรียน) พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง ๑ ฉบับ 

     ๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
      ๒.๔  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
 

๓. ก าหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน 
 ๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เปน็ต้นไป   
   ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรยีนเพชรพิทยาคม 
  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 

(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 
 ๓.๒ วันรับสมัคร ๑๙ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม    
 ๓.๓ วันสอบคัดเลือก    ๔  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๕  น. 
   วิชาที่สอบ คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
      ตารางสอบ 

๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น. 

พัก
กล

าง
วัน

 ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๕–๑๖.๐๕ น. 

คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 
(๑๐ คะแนน : ๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 
(๑๐ คะแนน : ๑ ชม.) 

             หมายเหตุ   ๑. ใชป้ากกาในการท าข้อสอบ 
                         ๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ    
 

 ๓.๔ วันประกาศผล  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  
   ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร  ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 

๓.๕ วันรายงานตัว ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ หน้าห้องวิชาการ  อาคาร  ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
๓.๖ วันมอบตัว ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๔  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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 ๗ 

 หมายเหตุ ๑. จ านวนการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ จ านวน ๓  ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ ๓๖ คน รวมจ านวนรับ ๑๐๘ คน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถ 

      ๒. โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้จัดท าหลักสูตรส าหรับนักเรียนในโครงการที่เน้นกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อย่างเข้มข้น 

    ๓. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้ จะต้องมีความพร้อมในการช าระค่าใช้จ่ายในการจัด 
การเรียนการสอน ประมาณภาคเรียนละ ๗,๒๐๐ บาท    
      ๔. การจัดชั้นเรียนห้องเรียนพิเศษ จะเรียงตามล าดับการเลือกและคะแนนที่สอบได้ ดังนี้  

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

 
 
 
 
 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร         
     ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
           หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
     ๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ 
     ๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
     ๑.๔ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
     ๑.๕ มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์ในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
            (๕ ภาคเรยีน)  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕ 
     ๑.๖ มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
             (๕ ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕ 
     ๑.๗ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
     ๑.๘ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  
     ๑.๙ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
  
 
 

 

ห้องเรียนคุณภาพ 

          โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร ์(เน้น คอมพิวเตอร)์ 
รับจ านวน ๔๐ คน 



 ๘ 

๒. หลักฐานการรับสมัคร 
     ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
     ๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 
           ว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และหลักฐานแสดงผลการเรียน 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (๕ ภาคเรียน) พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง ๑ ฉบับ 

     ๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
      ๒.๔  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
 

๓. ก าหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน 
    ๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เปน็ต้นไป   
   ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรยีนเพชรพิทยาคม 
  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 

(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 
    ๓.๒ วันรับสมัคร ๑๙ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม    
 ๓.๓ วันสอบคัดเลือก    ๔  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๕  น. 
   วิชาที่สอบ คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
      ตารางสอบ 

๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น. 

พัก
กล

าง
วัน

 ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๕–๑๖.๐๕ น. 

คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 
(๑๐ คะแนน : ๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 
(๑๐ คะแนน : ๑ ชม.) 

             หมายเหตุ   ๑. ใชป้ากกาในการท าข้อสอบ 
                         ๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ    
 

   ๓.๔ วันประกาศผล  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  
   ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร  ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 

  ๓.๕ วันรายงานตัว ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ หน้าห้องวิชาการ  อาคาร  ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  ๓.๖ วันมอบตัว ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๔  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 

 

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


 ๙ 

 หมายเหตุ ๑. จ านวนการรับนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ  เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ รับนักเรียนเข้าเรียน  
จ านวน ๔๐ คน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถ 

      ๒. โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้จัดท าหลักสูตรส าหรับนักเรียนในโครงการ เข้มข้นด้าน 
เทคโนโลยีกว่านักเรียนในโครงการอื่นๆ   

    ๓. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้ จะต้องมีความพร้อมในการช าระค่าใช้จ่ายในการจัด 
การเรียนการสอน ประมาณภาคเรียนละ ๗,๒๐๐ บาท    
   ๔.  ในกรณีท่ีนักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนวชิาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ตามล าดับ 
 

 
 
 
 
 

 
 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร         
     ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
           หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
     ๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ 
     ๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
     ๑.๔ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
     ๑.๕ มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓   
            (๕ ภาคเรยีน)  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕ 
     ๑.๖ มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  ในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓   
             (๕ ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕ 
  ๑.๗  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวชิาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
             (๕  ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕ หรือ มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
     ๑.๘ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
     ๑.๙ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
     ๑.๑๐ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
  ๑.๑๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในห้องเรียนพิเศษ EP 
             ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก 
 

 

ห้องเรียนคุณภาพ 

โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม  
(Intensive English Program : IEP) 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร)์ 
                                รับจ านวน  ๘๐  คน 
                     



 ๑๐ 

๒. หลักฐานการรับสมัคร 
     ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
     ๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 
           ว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  และหลักฐานแสดงผลการเรียน 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (๕ ภาคเรียน) พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง ๑ ฉบับ 
     ๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
      ๒.๔  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
 

๓. ก าหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน 
     ๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เปน็ต้นไป   
   ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรยีนเพชรพิทยาคม 
  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 

(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 
    ๓.๒ วันรับสมัคร ๑๙ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม    
  ๓.๓ วันสอบคัดเลือก    ๔  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๕  น. 
                                   วิชาที่สอบ คือ  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
ตารางสอบ 

๐๙.๐๐–๑๑.๐๐  น. ๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น. 

 

พัก
กล

าง
วัน

 ๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๕ น. เป็นต้นไป 

ภาษาอังกฤษ 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

คณิตศาสตร์ 
(๓๐ คะแนน : ๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ 
(๓๐ คะแนน : ๑ ชม.) 

 

สอบสัมภาษณ์ 
(๕๐ คะแนน) 

             หมายเหตุ   ๑. ใชป้ากกาในการท าข้อสอบ 
                         ๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ    
 

      ๓.๔ วันประกาศผล  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  
   ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร  ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 

  ๓.๕ วันรายงานตัว ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ หน้าห้องวิชาการ  อาคาร  ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  ๓.๖ วันมอบตัว ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๔  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 

 
 
 

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


 ๑๑ 

 หมายเหตุ ๑. จัดท าหลักสูตรโครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์  จัดการเรียนเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษแบบเข้ม  วชิาสขุศึกษาและพลศึกษา  ชวีวิทยา  
คอมพิวเตอร์ การสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  และ IS (Independent Study)  โดยครูชาวต่างชาต ิ     

      ๒. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้  จะต้องมีความพร้อมในการช าระค่าใช้จ่ายในการจัด 
การเรียนการสอน ประมาณภาคเรียนละ ๑๑,๐๐๐ บาท   
    ๓. ในกรณีท่ีนักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร         
     ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
           หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
     ๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ 
     ๑.๓ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
     ๑.๔ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
  ๑.๕  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวชิาภาษาอังกฤษ  ในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
             (๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕ หรือ มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
     ๑.๖ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
     ๑.๗ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
     ๑.๘ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
  ๑.๙ โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในห้องเรียนพิเศษ EP 
             ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก 
 

๒. หลักฐานการรับสมัคร 
     ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
     ๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 
           ว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  และหลักฐานแสดงผลการเรียน 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (๕ ภาคเรียน) พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง ๑ ฉบับ 
 

 

ห้องเรียนคุณภาพ 

โครงการพิเศษจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนแบบเข้ม  
(Intensive Chinese Program : ICP) 

                                  รับจ านวน  ๔๐  คน 



 ๑๒ 

     ๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
      ๒.๔  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
 

๓. ก าหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน 
     ๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เปน็ต้นไป   
   ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรยีนเพชรพิทยาคม 
  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 

(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 
    ๓.๒ วันรับสมัคร ๑๙ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม    
  ๓.๓ วันสอบคัดเลือก    ๔  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๕  น. 

                       วิชาที่สอบ คือ  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
 ตารางสอบ 

๐๙.๐๐–๑๑.๐๐  น. ๑๑.๐๕–๑๒.๐๕ น. 

 

พัก
กล

าง
วัน

 ๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๕ น. เป็นต้นไป 

ภาษาอังกฤษ 
(๕๐ คะแนน : ๒ ชม.) 

คณิตศาสตร์ 
(๒๐ คะแนน : ๑ ชม.) 

ภาษาไทย 
(๓๐ คะแนน : ๑ ชม.) 

 

สอบสัมภาษณ์ 
(๕๐ คะแนน) 

             หมายเหตุ   ๑. ใชป้ากกาในการท าข้อสอบ 
                         ๒. ให้นักเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ    
 

      ๓.๔ วันประกาศผล  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  
   ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร  ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 

  ๓.๕ วันรายงานตัว ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ณ หน้าห้องวิชาการ  อาคาร  ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  ๓.๖ วันมอบตัว ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๔  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. จัดท าหลักสูตรโครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษแบบเข้ม 
แผนการเรียนศิลป์ - จีน จัดการเรียนเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษแบบเข้ม  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  คอมพิวเตอร ์การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  และ IS (Independent Study)  โดยครชูาวต่างชาติ      

      ๒. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้  จะต้องมีความพร้อมในการช าระค่าใช้จ่ายในการจัด 
การเรียนการสอน ประมาณภาคเรียนละ ๑๑,๐๐๐ บาท   
                ๓. ในกรณีท่ีนักเรยีนสอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนวชิาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ ตามล าดับ 

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


 ๑๓ 

 
. 
 
 
 
 
 

 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
            หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
   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 หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 
            ว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ฉบับจริง หรือส าเนาพร้อมรบัรองส าเนา 
            ดว้ยตนเอง ๑ ฉบับ 
      ๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
       ๒.๔ รูปถ่ายขนาด  ๑ นิว้ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รปู 

๓.  แผนการเรียน  ห้องเรยีนปกติมีแผนการเรียน ดังนี้  

      ๓.๑ แผนการเรียน วิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร ์ รับจ านวน ๒๐๐  คน 
      ๓.๒ แผนการเรียน ศิลป ์– ภาษาจีน   รับจ านวน ๔๐  คน 
      ๓.๓ แผนการเรียน ศิลป ์- ค านวณ  รับจ านวน ๔๐  คน 
      ๓.๔ แผนการเรียน ศิลป ์- สังคมศึกษา  รับจ านวน ๔๐  คน  
 

๔. ก าหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน 
      ๔.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เปน็ต้นไป   
   ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรยีนเพชรพิทยาคม 
  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 

(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 
      ๔.๒ วันรับสมัคร ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.   

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม   
   ๔.๓ วันสอบคัดเลือก    ๒  พฤษภาคม   ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๕ น.   
   วิชาที่สอบ คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
   และสังคมศึกษา    

 

ห้องเรียนคุณภาพ 
จ านวนรับ ๓๒๐ คน 

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


 ๑๔ 

      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 
(๕๐ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ 
(๕๐ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

ภาษาไทย 
(๕๐ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

ภาษาอังกฤษ 
(๕๐ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

สังคมศึกษา 
(๕๐ คะแนน) 

(๑ ชม.) 
 

     หมายเหตุ    ๑.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ                              
                         ๒.  ให้นกัเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพ่ือรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ  
 

     ๔.๔ วันประกาศผล ๖  พฤษภาคม   ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 
   ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 

    ๔.๕ วันรายงานตัว ๖  พฤษภาคม   ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
  ณ หน้าห้องวิชาการ  อาคาร ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

   ๔.๖ วันมอบตัว ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๔   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  ในกรณีท่ีนักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามล าดับ 
 

 
 

 
 
 

 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
      ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
            หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
   ๑.๒ ไม่จ ากัดอาย ุ    
   ๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
      ๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
  ๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
      ๑.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   
 
 

ห้องเรียนคุณภาพ 
ประเภทความสามารถพิเศษ 

รับจ านวน ๒๐ คน 

 



 ๑๕ 

๒. หลักฐานการรับสมัคร 

      ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
      ๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 
            ว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ฉบับจริง หรือส าเนาพร้อมรับรองส าเนา 
            ดว้ยตนเอง ๑ ฉบับ 
      ๒.๓ เอกสารหลักฐานแสดงผลงานการได้รับรางวัล 
      ๒.๔ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
       ๒.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
 

๓.  ก าหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน 
      ๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เปน็ต้นไป   
   ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรยีนเพชรพิทยาคม 
  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 

(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 
      ๓.๒ วันรับสมัคร ๒๔ – ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.    

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม   
      ๓.๓ วันสอบคัดเลือก ๒๙  เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
   วิชาที่สอบ คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ 
   และสอบภาคปฏิบัติตามความสามารถของนักเรียน 
      ๓.๔ วันประกาศผล ๓๐  เมษายน ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.   
   ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 
      ๓.๕ วันรายงานตัว ๓๐  เมษายน ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
   ณ หน้าห้องวิชาการ  อาคาร ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
      ๓.๖ วันสอบจัดชั้นเรียน ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  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 
(๕๐ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ 
(๕๐ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

ภาษาไทย 
(๕๐ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

ภาษาอังกฤษ 
(๕๐ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

สังคมศึกษา 
(๕๐ คะแนน) 

(๑ ชม.) 
 

    หมายเหตุ    ๑.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ                              
                        ๒.  ให้นกัเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ  
 
 

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


 ๑๖ 

      ๓.๗ วันประกาศผล ๖  พฤษภาคม   ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 
   ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 

    ๓.๘ วันรายงานตัว ๖  พฤษภาคม   ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
  ณ หน้าห้องวิชาการ  อาคาร ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

   ๓.๙ วันมอบตัว ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๔   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 ด้านดนตรี  รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางค์ 
      ได้รับรางวัลที่ ๑-๓ ระดับจังหวัดขึ้นไป 
  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 าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
            หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๑.๒ ไม่จ ากัดอาย ุ    
   ๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
      ๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ   
       ๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
      ๑.๖ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 

 

ห้องเรียนคุณภาพ 
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

รับจ านวน  ๒๕  คน 

 



 ๑๗ 

๒. หลักฐานการรับสมัคร 
      ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
      ๒.๒ หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 
            ว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับจริง หรือส าเนาพร้อมรับรองส าเนา 
            ดว้ยตนเอง ๑ ฉบับ 
      ๒.๓  เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ 
      ๒.๔  ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
       ๒.๕  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิว้ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 

๓. ก าหนดการวัน เวลา และสถานที่รับนักเรียน 
      ๓.๑ การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เปน็ต้นไป   
   ทีก่ลุ่มบริหารงานทั่วไป  อาคารส านักงานอ านวยการ โรงเรยีนเพชรพิทยาคม 
  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์ www.pks.ac.th 

(ใบสมัครถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมได้) 
      ๓.๒ วันรับสมัคร ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.   

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมดอกแก้ว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม   
   ๓.๓ วันสอบคัดเลือก    ๒  พฤษภาคม   ๒๕๖๔  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 
(๕๐ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

วิทยาศาสตร์ 
(๕๐ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

ภาษาไทย 
(๕๐ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

ภาษาอังกฤษ 
(๕๐ คะแนน) 

(๑ ชม.) 

สังคมศึกษา 
(๕๐ คะแนน) 

(๑ ชม.) 
 

     หมายเหตุ    ๑.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ                              
                         ๒.  ให้นกัเรียนเข้าแถว เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ  
     ๓.๔ วันประกาศผล ๖  พฤษภาคม   ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 
   ณ บอร์ดวิชาการ หน้าอาคาร ๔  และเว็บไซต์โรงเรียน www.pks.ac.th 

    ๓.๕ วันรายงานตัว ๖  พฤษภาคม   ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
  ณ หน้าห้องวิชาการ  อาคาร ๓  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

   ๓.๖ วันมอบตัว ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๔   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 

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



