
 

 
ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

เร่ือง  การรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
ปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

............................................. 
  เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกบัการรับนักเรียนสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงกําหนดรายละเอียดในการรบัสมคัร  
คุณสมบัติของผูสมัครและการคัดเลือก  ดังตอไปน้ี 

๑. ประเภทการรับนักเรียนและจํานวนท่ีรับ 
๑.๑  ประเภทหองเรียนพเิศษ 

 ๑.๑.๑ หองเรียนพิเศษ E.P. 
   โครงการการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ (E.P.) จํานวน  ๖๐  คน 
 ๑.๑.๒ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรคณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม 

๑) โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ     
  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามแนวทางสสวท. และสอวน. จํานวน  ๓๖  คน 
๒) โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ     

   ระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามแนวทางสสวท. และสอวน. (สมทบ) จํานวน  ๓๖  คน 
 ๑.๑.๓ หองเรียนพิเศษภาษาจีน 
   โครงการหองเรียนภาษาจีน จํานวน  ๔๐  คน 

๑.๒  ประเภทหองเรียนปกติ 
 ๑.๒.๑ ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นทีบ่ริการ (๔๐%)  จํานวน  ๑๒๘  คน 
 ๑.๒.๒ ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป (๖๐%) จํานวน  ๑๙๒  คน 

๒.  คุณสมบัติของผูสมัครและหลักฐานการสมัคร 
๒.๑  ประเภทหองเรยีนพิเศษ 
๒.๑.๑  โครงการการเรยีนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ (E.P.) 

คณุสมบตัิของผูสมัคร 
๑.  สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลัง 

      ศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเทา 
 ๒.  มีผลการเรียนดังน้ี 
  ๒.๑  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในช้ันประถมศึกษาปที่ ๔-๕ ไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 
  ๒.๒  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในช้ันประถมศึกษาปที่ ๔-๕ ไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 

๓. เปนโสด (รับทั้งชายและหญิง) 
๔. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีมีบุคลิกภาพเหมาะสม และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ 
    โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมในปจจุบันทุกประการ 
๕. มีความต้ังใจเขาเรียนในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  และไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองในทุกๆ ดานรวมทั้งยินดี  
    ใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 



                               ประกาศรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ปการศึกษา  ๒๕๖๒  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                       ๒ 
 

หลักฐานการสมัคร 
๑. ใบสมัครเขาเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒  ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

       ที่กรอกขอความครบถวน 
๒.  สําเนาทะเบียนบานนักเรียนผูสมัครพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด 

  ๓.  หลักฐานการจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวา 
       กําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา  
       ในช้ันประถมศึกษาปที่ ๔-๕ และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในช้ัน 
       ประถมศึกษาปที่ ๔-๕ ฉบับจริงพรอมฉบับถายเอกสารและรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด 
  ๔.  รูปถายขนาด ๑ น้ิว  จํานวน ๓ รูป 

๒.๑.๒  โครงการพัฒนาและสงเสริมศกัยภาพผูมีความสามารถพิเศษระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
   ตามแนวทางสสวท. และสอวน. และ โครงการพัฒนาและสงเสริมศกัยภาพผูมีความสามารถ 
   พิเศษระดบัมัธยมศกึษาตอนตนตามแนวทางสสวท. และสอวน. (สมทบ)  

คณุสมบตัิของผูสมัคร 
  ๑.  สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา 
       หรือกําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเทา                  

๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในช้ันประถมศึกษาปที่ ๔-๕ ไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 
๓.  เปนโสด (รับทั้งชายและหญิง) 

 ๔.  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีมีบุคลิกภาพเหมาะสม และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ 
       โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมในปจจุบันทุกประการ 

 ๕.  มีความต้ังใจเขาเรียนในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  และไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองในทุกๆ ดาน 
       รวมทั้งยินดีใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 

หลักฐานการสมัคร 
๑. ใบสมัครเขาเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒  ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

       ที่กรอกขอความครบถวน 
๒. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียนผูสมัครพรอมรบัรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด 
๓.  หลักฐานการจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาหรอืใบรบัรองจากโรงเรียนเดิมวา 

       กําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๑ ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา  
       ในช้ันประถมศึกษาปที่ ๔-๕ ฉบับจรงิพรอมฉบบัถายเอกสารและรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด 

๔.  รูปถายขนาด ๑ น้ิว  จํานวน ๓ รูป 

๒.๑.๓  โครงการหองเรียนภาษาจีน 

 คณุสมบตัิของผูสมัคร 
 ๑.  สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา 
      หรือกําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเทา 

  ๒.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน) 
       ในช้ันประถมศึกษาปที่ ๔-๕ ไมตํ่ากวา ๒.๕๐ 

 ๓.  เปนโสด (รับทั้งชายและหญิง) 
 



                               ประกาศรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ปการศึกษา  ๒๕๖๒  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                       ๓ 
 

 ๔.  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีมีบุคลิกภาพเหมาะสม และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ 
          โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมในปจจุบันทุกประการ 
 ๕.  มีความต้ังใจเขาเรียนในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  และไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองในทุกๆ ดาน
      รวมทั้งยินดีใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 

หลักฐานการสมัคร 
๑. ใบสมัครเขาเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒  ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

       ที่กรอกขอความครบถวน 
๒.  สําเนาทะเบียนบานนักเรียนผูสมัครพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด 

  ๓.  หลักฐานการจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวา 
       กําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา 
       ภาษาตางประเทศ ในช้ันประถมศึกษาปที่ ๔-๕ 
       ฉบับจริงพรอมฉบับถายเอกสารและรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด 
  ๔.  รูปถายขนาด ๑ น้ิว  จํานวน ๓ รูป 

๒.๒  ประเภทหองเรยีนปกต ิ(ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บรกิารและประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป) 

คณุสมบตัิของผูสมัคร 
๑.  สําเรจ็การศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา 

       หรือกําลงัศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเทา 
๒.  เปนโสด (รับเฉพาะเพศชาย) 

 ๓.  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีมีบุคลกิภาพเหมาะสม และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ 
       โรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคมในปจจบุันทุกประการ 

 ๔.  มีความต้ังใจเขาเรียนในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  และไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองในทุกๆ ดาน 

หมายเหตุ ผูสมัครประเภทในเขตพ้ืนท่ีบริการ (บานใกลโรงเรียน) ตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังน้ี 
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคม  ไดแก นักเรียนทีมีช่ือในทะเบียนบาน อยูในเขตเทศบาล- 

นครพิษณุโลก ตําบลทาทอง ตําบลวัดจันทร และตําบลทาโพธ์ิ อยางนอย ๒ ป นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และตอง
อาศัยอยูกับบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ที่เปนเจาบานหรือเจาของบาน 

หลักฐานการสมัคร 
๑.  ใบสมัครเขาเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคม 
     ที่กรอกขอความครบถวน 
๒.  สําเนาทะเบียนบานของนักเรียนผูสมัครพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด 
๓.  หลักฐานการจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาหรอืใบรบัรองจากโรงเรียนเดิมวา 

                          กําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปที่  ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับจรงิ พรอมฉบับถายเอกสารและ 
       รับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด 

๔.  รูปถายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๓ รูป 
๕.  ผลคะแนน O-NET 

 

 



                               ประกาศรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ปการศึกษา  ๒๕๖๒  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                       ๔ 
 

๓.  เกณฑการตัดสินผลการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
๓.๑ ประเภทหองเรียนพิเศษ 
 ๓.๑.๑ โครงการการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ (E.P.) 

  ๑)  ใชผลการสอบขอเขียน ๕ วิชาหลัก ๙๐ % ไดแก วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย  
สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ โดยใหนํ้าหนักคะแนนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษเปนสองเทาของวิชา
ภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ  

๒)  ใชผลการสอบสัมภาษณภาษาอังกฤษ ๑๐ %  
๓.๑.๒ ประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามแนวทางสสวท.  
และสอวน. และโครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามแนวทางสสวท. 
และสอวน. สมทบ  
  ใชผลการสอบขอเขียน ๓ วิชาหลัก ๑๐๐ % ไดแกวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ โดยให
นํ้าหนักคะแนนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เปนสองเทาของวิชาภาษาอังกฤษ 

 ๓.๑.๓ โครงการหองเรียนภาษาจีน 
  ๑)  ใชผลการสอบขอเขียน ๕ วิชาหลัก ๙๐ % ไดแก วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย  
สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ โดยใหนํ้าหนักคะแนนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษเปนสองเทาของวิชา
ภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ  

๒)  ใชผลการสอบสัมภาษณ (ความรูทั่วไป ความมุงมั่น ความต้ังใจจรงิ เจตคติ) ๑๐ %  

๓.๒ ประเภทหองเรียนปกต ิ
๑)  ใชผลคะแนน O-NET ๓๐ %  
๒)  ใชผลการสอบขอเขียน ๕ วิชาหลัก ๗๐ % ไดแกวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ 

และภาษาอังกฤษ โดยนํ้าหนักคะแนนทกุวิชาเทากัน 

๔.  กําหนดการรับสมคัร การคัดเลือก และประกาศผล  ดังนี้ 

๔.๑  ประเภทหองเรยีนพิเศษ 

วัน เดือน ป เวลา กําหนดการ สถานท่ี 
๒๑-๒๒ ก.พ. ๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จําหนายระเบียบการลวงหนา  สํานักงานวิชาการ  
๒๓-๒๗ ก.พ. ๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จําหนายระเบียบการและรบัสมัคร 

(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
หองนเรศวร ๒  
หอประชุมนเรศวรช้ัน ๑ 

    
๖ มี.ค. ๖๒ ๐๙.๐๐ น. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ  หองสอบ และเลขที่

น่ังสอบ (หากมีปญหาเกี่ยวกับรายช่ือหรือสทิธ์ิ 
ในการสอบใหรีบติดตอสํานักงานวิชาการ 
โรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคม กอนวันสอบคัดเลือก
ในวันและเวลาราชการ มิฉะน้ันนักเรียนอาจจะ
เสียสิทธ์ิในการสอบ) 

หอประชุมพระนารายณ 
และทาง Website 
http://www.pp.ac.th 

 
 
 
 



                               ประกาศรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ปการศึกษา  ๒๕๖๒  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                       ๕ 
 

วัน เดือน ป เวลา กําหนดการ สถานท่ี 
๙ มี.ค. ๖๒ ๐๗.๓๐ น. 

 
๐๗.๔๐ น. 

นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนเขาแถวพรอมกัน 
ตามหองสอบ 
ช้ีแจงรายละเอียดการสอบ ฯลฯ และกรรมการ
คุมสอบจะนํานักเรียนเขาหองสอบ (นักเรียน 
ทุกคนตองฟงคําช้ีแจง มิฉะน้ันอาจเสียสทิธ์ิ 
ในการเขาเรียน) 

หอประชุมพระนารายณ 

  สอบคดัเลอืก 
หองเรยีนพิเศษ 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

 

 ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบวิชาคณิตศาสตร อาคาร ๖ รมเกลาวิสุทธิกษัตริย 
 ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. พัก  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สอบวิชาวิทยาศาสตร  
 ๑๔.๔๐-๑๕.๓๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ   
  สอบคดัเลอืก 

หองเรยีนพิเศษ E.P. 
หองเรยีนภาษาจีน 

 

 ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. สอบวิชาคณิตศาสตร อาคาร ๔ รมเกลาสพุรรณกัลยา 
 ๑๐.๔๐-๑๑.๓๐ น. สอบวิชาภาษาไทย  
 ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. พัก  
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. สอบวิชาวิทยาศาสตร  
 ๑๔.๑๐-๑๕.๕๐ น. สอบวิชาสงัคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ   

๑๐ มี.ค. ๖๒  สอบสัมภาษณ เฉพาะ 
หองเรยีนพิเศษ E.P. 
หองเรยีนภาษาจีน 

 

 ๐๙.๐๐ น. ประชุมช้ีแจงและสัมภาษณ 
 - ผูปกครอง นักเรยีน E.P. 
 - ผูปกครอง นักเรยีนภาษาจีน 

หองประชุมอเนกประสงค 

 ๐๙.๐๐ น. สอบสัมภาษณ นักเรียน E.P. 
สอบสัมภาษณ นักเรียนภาษาจีน 

อาคาร ๔ รมเกลาสพุรรณกัลยา 

๑๓ มี.ค. ๖๒ ๐๙.๐๐ น.  ประกาศผลสอบ  หอประชุมพระนารายณ 
และทาง Website 
http://www.pp.ac.th 

๑๓ มี.ค. ๖๒ ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว (หากไมมา
รายงานตัวตามกําหนด ถือวาสละสิทธิ์) 

หอประชุมพระนารายณ 

๑๔-๑๖ มี.ค. ๖๒ ใหพิมพใบชําระเงินคาใชจายในการมอบตัวนักเรียนจาก Website http://www.pp.ac.th 
แลวนําไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทกุสาขา  แลวนําหลกัฐานการชําระเงินมาแสดงในวันมอบตัวนักเรียน 



                               ประกาศรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ปการศึกษา  ๒๕๖๒  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                       ๖ 
 

วัน เดือน ป เวลา กําหนดการ สถานท่ี 
๑๖ มี.ค. ๖๒ ๐๘.๐๐ น. ประชุมผูปกครองและนักเรียนเพื่อช้ีแจงข้ันตอน 

การมอบตัวนักเรียน 
หอประชุมนเรศวร 

 ๐๙.๐๐ น. ประชุมผูปกครองเพื่อช้ีแจงนโยบายและแนว
ปฏิบัติตางๆ โดยฝายบริหารของโรงเรียน 

หอประชุมนเรศวร 

 ๐๙.๐๐ น. มอบตัวนักเรียน 
(หากไมมามอบตัวตามกําหนด ถือวาสละสิทธิ์) 

หอประชุมนเรศวร 

๑๖ มี.ค. ๖๒ ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. จําหนายชุดนักเรียนและรบัชุดพละ หอประชุมนเรศวร 
๗ พ.ค.๖๒ ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. - จําหนายสมุด 

- รับหนังสือเรียนและกระเปาของโรงเรียน 
หอประชุมพระนารายณ 

๗-๘ พ.ค.๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. เตรียมความพรอมนักเรียนโครงการการเรียน อาคาร ๔ รมเกลาสพุรรณกัลยา 
  การสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ  

(ม.๑.๑๑ และม.๑.๑๒) 
 

๗-๘ พ.ค.๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. เตรียมความพรอมนักเรียนโครงการพัฒนาและ อาคาร ๕ รมเกลามหาธรรมราชา 
  สงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามแนวทาง สสวท.  
  และสอวน. (ม.๑.๙)  
๗-๘ พ.ค.๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. เตรียมความพรอมนักเรียนโครงการพัฒนาและ อาคาร ๕ รมเกลามหาธรรมราชา 
  สงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามแนวทาง สสวท.  
  และสอวน. สมทบ (ม.๑.๑๐)  
๗-๘ พ.ค.๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. เตรียมความพรอมนักเรียน อาคาร ๔ รมเกลาสพุรรณกัลยา 
  โครงการหองเรียนภาษาจีน 

(ม.๑.๘) 
 

๑๓ พ.ค.๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน  ม.๑.๑-๑.๑๒ หอประชุมพระนารายณ 

๔.๒  ประเภทหองเรยีนปกต ิ
       (ประเภทสอบคดัเลอืกในเขตพื้นทีบ่รกิาร และประเภทสอบคัดเลือกนกัเรียนทั่วไป) 
วัน เดือน ป เวลา กําหนดการ สถานท่ี 

๒๒-๒๓ มี.ค. ๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จําหนายระเบียบการลวงหนา สํานักงานวิชาการ   
๒๓-๒๗ มี.ค. ๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จําหนายระเบียบการและรบัสมัคร 

(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
หองนเรศวร ๒ 
หอประชุมนเรศวร  ช้ัน ๑ 

    
๒๙ มี.ค. ๖๒ ๐๙.๐๐ น. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ  หองสอบ และเลขที่

น่ังสอบ (หากมีปญหาเกี่ยวกับรายช่ือหรือสทิธ์ิ 
ในการสอบใหรีบติดตอสํานักงานวิชาการ 
โรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคม กอนวันสอบคัดเลือก
ในวันและเวลาราชการ มิฉะน้ันนักเรียนอาจจะ
เสียสิทธ์ิในการสอบ) 

หอประชุมพระนารายณ 
และทาง Website 
http://www.pp.ac.th 

  



                               ประกาศรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ปการศึกษา  ๒๕๖๒  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                       ๗ 
 

วัน เดือน ป เวลา กําหนดการ สถานท่ี 
๓๐ มี.ค. ๖๒ ๐๗.๓๐ น. 

 
๐๗.๔๐ น. 

นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนเขาแถวพรอมกัน 
ตามหองสอบ 
ช้ีแจงรายละเอียดการสอบฯลฯ และกรรมการคุม
สอบจะนํานักเรียนเขาหองสอบ (นักเรียน 
ทุกคนตองฟงคําช้ีแจง มิฉะน้ันอาจเสียสทิธ์ิ 
ในการเขาเรียน) 

หอประชุมพระนารายณ 
 
หอประชุมพระนารายณ 

  สอบคดัเลอืก  

 ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. สอบวิชาคณิตศาสตร  อาคาร ๖ รมเกลาวิสุทธิกษัตริย 
 ๑๐.๔๐-๑๒.๑๐ น. สอบวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาฯ  
 ๑๒.๑๐-๑๓.๑๐ น. พักกลางวัน  
 ๑๓.๑๐-๑๔.๔๐ น. สอบวิชาวิทยาศาสตรและวิชาภาษาอังกฤษ  

๓ เม.ย. ๖๒ ๐๙.๐๐ น. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  หอประชุมพระนารายณ 
   และทาง Website 
   http://www.pp.ac.th 
๓ เม.ย. ๖๒ ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว (หากไมมา หอประชุมพระนารายณ 
  รายงานตัวตามกําหนด ถือวาสละสิทธิ์)  
๓ เม.ย. ๖๒ ๐๙.๐๐ น. ประกาศรายช่ือเฉพาะนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม

ปรับพื้นฐานความรูดานคณิตศาสตร 
หอประชุมพระนารายณ 
และทาง Website 

   http://www.pp.ac.th 
๔-๘ เม.ย. ๖๒ ใหพิมพใบชําระเงินคาใชจายในการมอบตัวนักเรียนจาก Website http://www.pp.ac.th  

แลวนําไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทกุสาขา แลวนําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงในวันมอบตัวนักเรียน 
๘ เม.ย. ๖๒ 
 

๐๘.๐๐น. ประชุมผูปกครอง และนักเรียนเพื่อช้ีแจง 
รายละเอียดข้ันตอนการมอบตัว 

หอประชุมนเรศวร 

 ๐๙.๐๐ น. ประชุมผูปกครองเพื่อช้ีแจงนโยบายและแนว
ปฏิบัติฯโดยฝายบรหิารของโรงเรียน 

หอประชุมนเรศวร 

 ๐๙.๐๐น. มอบตัวนักเรียน 
(หากไมมามอบตัวตามกําหนด ถือวาสละสิทธิ์) 

หอประชุมนเรศวร 

๘ เม.ย. ๖๒ ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. จําหนายชุดนักเรียนและรบัชุดพละ หอประชุมนเรศวร 
๗ พ.ค. ๖๒ ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. -จําหนายสมุด 

-รับหนังสือเรียนและกระเปาของโรงเรียน 
หอประชุมพระนารายณ 

๒-๓ พ.ค. ๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมปรับพื้นฐานความรูดานคณิตศาสตร 
เฉพาะนักเรียนทีม่ีรายช่ือตามประกาศของ
โรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคม 

หองประชุมอเนกประสงค 

๑๓ พ.ค. ๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน  ม.๑.๑-๑.๑๒ หอประชุมพระนารายณ 
   



                               ประกาศรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ปการศึกษา  ๒๕๖๒  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                       ๘ 
 

หมายเหตุ  สาํหรับนักเรียนท่ีไมไดรับการคัดเลือกเขาเรียนตอในแตละประเภท  ใหดูรายละเอียดจากกําหนดการน้ี 
 
วัน เดือน ป เวลา กําหนดการ สถานท่ี 

๗-๙ เม.ย. ๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ย่ืนความจํานงขอใหจัดที่เรียนรอบสอง 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๙ ๑๑ เม.ย. ๖๒ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประกาศผลการจัดหาทีเ่รียนรอบสอง 

๑๘ เม.ย. ๖๒ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. รายงานตัวรอบสอง  

 
๕.   หลักฐานการมอบตัวนักเรียน 

๕.๑  ทะเบียนบานฉบับจรงิของนักเรียน บิดา มารดา และฉบับถายเอกสาร 
       กรณีไมมีทะเบียนบานของบิดาหรือมารดา  ใหไปขอคัดสําเนา ณ ที่วาการอําเภอ  หรอืสํานักงานเทศบาล 
       พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 
๕.๒  รูปถายขนาด ๑ น้ิวครึ่ง จํานวน  ๒  รูป 
๕.๓  ใบ ปพ.๑ : ป ฉบับจริงและฉบบัถายเอกสารพรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 

 
หมายเหตุ เฉพาะการมอบตัวนักเรียนหองเรียนพิเศษอนุโลมใหใชใบรับรองการเปนนักเรียนแทนใบ ปพ.๑ : ป 

 

๖.  กําหนดการเปดภาคเรียน 

วัน เดือน ป เวลา กําหนดการ สถานท่ี 
๑๖ พ.ค. ๖๒ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. - เปดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ - โรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคม 

  - นักเรียนพบอาจารยที่ปรึกษารบัตารางเรียน และ    
  จัดหองเรียนเรียนตามปกติ 

- หองเรียนประจําของนักเรียน 

 
 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

 
 

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคม 

 
 

 


