ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
.............................................
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครและ
การคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. ประเภทการรับนักเรียนและจานวนที่รับ
๑.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
๑.๑.๑ โครงการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (E.P.)
จานวน ๖๐ คน
๑.๑.๒ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT) จานวน ๔๐ คน
๑.๑.๓ โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางสสวท. และสอวน.
จานวน ๓๖ คน

๑.๒ ประเภทห้องเรียนปกติ
๑.๒.๑ ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ (๔๐%)
๑.๒.๒ ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป (๖๐%)

จานวน ๑๖๐ คน
จานวน ๒๔๐ คน

๒. คุณสมบัติของผูส้ มัครและหลักฐานการสมัคร
๒.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
๒.๑.๑ โครงการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ( E.P.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘หรือเทียบเท่า
๒. มีผลการเรียนดังนี้
๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๕ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓. เป็นโสด
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๕. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๖. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

๒

หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมที่กรอก
ข้อความครบถ้วน
๒. ทะเบียนบ้านบิดา มารดาและนักเรียนผู้สมัครฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาถูกต้อง
๑ ชุด
๓. หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่า
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ชุด
๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป

๒.๑.๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามแนวทางสสวท. และสอวน.และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMAT)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๕ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓. เป็นโสด
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๕. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๖. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมที่
กรอกข้อความครบถ้วน
๒. ทะเบียนบ้านบิดา มารดาและนักเรียนผู้สมัครฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาถูกต้อง
๑ ชุด
๓. หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่า
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ชุด
๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป

๒.๒ ประเภทห้องเรียนปกติ (ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการและประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า
๒. เป็นโสด
๓. เพศชาย

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

๓

๔. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๕. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๖. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

หมายเหตุ ผู้สมัครประเภทในเขตพื้นที่บริการ (บ้านใกล้โรงเรียน) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้แก่นักเรียนทีมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลก ตาบลท่าทอง ตาบลวัดจันทร์ ตาบลท่าโพธิ์ โดยเจ้าบ้านไม่จาเป็นต้องเป็นบิดา มารดา หรือ ปู่
ย่า ตา ยายและไม่จากัดระยะเวลาที่นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่บริการ

หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมที่กรอก
ข้อความครบถ้วน
๒. ทะเบียนบ้านบิดา มารดาและนักเรียนผู้สมัครฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาถูกต้อง
๑ ชุด
๓. หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่า
กาลัง ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสารและ
รับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ชุด
๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๕. ผลคะแนน O-NET (นักเรียนไม่ต้องนาผลการทดสอบO-NET มายื่นประกอบหลักฐานการสมัครสอบ
ทั้งนี้โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจะใช้ข้อมูลจากสทศ. โดยตรง )

๓. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ดังนี้
๓.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
๓.๑.๑ โครงการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (E.P.)
๑) ใช้ผลการสอบข้อเขียน ๕ วิชาหลัก ๙๐ % ได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษโดยให้น้าหนักคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษเป็นสองเท่าของวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ
๒) ใช้ผลการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ๑๐ %

๓.๑.๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตาม
แนวทางสสวท. และสอวน. และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
(SMAT)
ใช้ผลการสอบข้อเขียน ๓ วิชาหลัก ๑๐๐ % ได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยให้น้าหนัก
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นสองเท่าของวิชาภาษาอังกฤษ

๓.๒ ประเภทห้องเรียนปกติ
๑) ใช้ผลคะแนน O-NET ๒๐ %
๒) ใช้ผลการสอบข้อเขียน ๕ วิชาหลัก ๘๐ % ได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ
และภาษาอังกฤษ

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

๔

๔. กาหนดการรับสมัคร การคัดเลือก และประกาศผล ดังนี้
๔.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
วัน เดือน ปี
๑๘-๑๙ ก.พ. ๕๙
๒๐-๒๔ ก.พ. ๕๙
๓ มี.ค.๕๙

๕ มี.ค.๕๙

เวลา
กาหนดการ
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จาหน่ายระเบียบการล่วงหน้า
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จาหน่ายระเบียบการและรับสมัคร
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๐๙.๐๐ น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขที่
นั่งสอบ (หากมีปัญหาเกี่ยวกับรายชื่อหรือสิทธิ์
ในการสอบให้รีบติดต่อสานักงานวิชาการ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ก่อนวันสอบคัดเลือก
ในวันและเวลาราชการ มิฉะนั้นนักเรียนอาจจะ
เสียสิทธิ์ในการสอบ)
๐๘.๐๐ น.
นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนเข้าแถวพร้อมกัน
ตามห้องสอบ
๐๘.๐๐ น.
ชี้แจงรายละเอียดการสอบ ฯลฯ และกรรมการ
คุมสอบจะนานักเรียนเข้าห้องสอบ (นักเรียน
ทุกคนต้องฟังคาชี้แจง มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์
ในการเข้าเรียน)
๐๙.๐๐ น.
ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการฯ

สถานที่
สานักงานวิชาการ
หอประชุมพระนารายณ์
หอประชุมพระนารายณ์
และทางWebsite
http://www.pp..ac.th

หอประชุมพระนารายณ์

หอประชุมพระนารายณ์

สอบคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์)
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.
๑๔.๔๐-๑๕.๔๐ น.

สอบวิชาคณิตศาสตร์
พัก
สอบวิชาวิทยาศาสตร์
สอบวิชาภาษาอังกฤษ

อาคาร ๖ ร่มเกล้าวิสุทธิกษัตริย์

สอบคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษE.P.)
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
๑๐.๔๐-๑๑.๔๐ น.
๑๑.๔๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๑๐-๑๖.๑๐ น.
๖ มี.ค. ๕๙

สอบวิชาคณิตศาสตร์
สอบวิชาภาษาไทย
พัก
สอบวิชาวิทยาศาสตร์
สอบวิชาสังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ

อาคาร ๔ ร่มเกล้าสุพรรณกัลยา

สัมภาษณ์ (เฉพาะห้องเรียนพิเศษE.P.)
๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.

ประชุมชี้แจงและสัมภาษณ์ ผู้ปกครอง
นักเรียนE .P.
สอบสัมภาษณ์ นักเรียน E.P.

ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคาร ๔ ร่มเกล้าสุพรรณกัลยา

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

วัน เดือน ปี
๑๐ มี.ค. ๕๙

เวลา
๐๙.๐๐ น.

กาหนดการ
ประกาศผลสอบ

๕

สถานที่
หอประชุมพระนารายณ์
และทางWebsite
http://www.pp.ac.th

๑๑ มี.ค. ๕๙

๐๙.๐๐ น.

รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว(หากไม่มา
หอประชุมพระนารายณ์
รายงานตัวตามกาหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
๑๑-๑๓ มี.ค.๕๙ ให้พิมพ์ใบชาระเงินค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนจาก Website http://www.pp.ac.th แล้วนาไปชาระเงินที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา แล้วนาหลักฐานการชาระเงินมาแสดงในวันมอบตัวนักเรียน
๑๓ มี.ค. ๕๙
๐๘.๐๐ น.
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อชี้แจงขั้นตอน หอประชุมพระนารายณ์
การมอบตัวนักเรียน
๐๙.๐๐ น.
ประชุมผู้ปกครอง (โดยฝ่ายบริหารของโรงเรียน) หอประชุมพระนารายณ์
๐๙.๐๐ น.
มอบตัวนักเรียน
อาคาร ๖ ร่มเกล้าวิสุทธิกษัตริย์
(หากไม่มามอบตัวตามกาหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
๑๓ มี.ค. ๕๙ ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. จาหน่ายชุดนักเรียนและรับชุดพละ
หอประชุมพระนารายณ์
๒-๔ พ.ค.๕๙ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. เตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการการเรียน
อาคาร ๔ ร่มเกล้าสุพรรณกัลยา
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (E.P.)
๒-๔ พ.ค.๕๙ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. เตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการส่งเสริม
อาคาร ๕ ร่มเกล้ามหาธรรมราชา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMAT)
๒-๔ พ.ค.๕๙
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. เตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการพัฒนาและ อาคาร ๕ ร่มเกล้ามหาธรรมราชา
ส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทางสสวท.
และสอวน.
๖ พ.ค.๕๙
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. -จาหน่ายสมุด
หอประชุมพระนารายณ์
-รับหนังสือเรียนและกระเป๋าของโรงเรียน
๑๑ พ.ค.๕๙
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ม.๑.๑-๑.๖
หอประชุมพระนารายณ์
๑๒ พ.ค.๕๙
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ม.๑.๗-๑.๑๒
หอประชุมพระนารายณ์

๔.๒ ประเภทห้องเรียนปกติ(ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ และประเภทสอบคัดเลือก
นักเรียนทั่วไป)
วัน เดือน ปี
๑๘-๑๙ มี.ค.๕๙
๒๐-๒๔ มี.ค.๕๙

เวลา
กาหนดการ
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จาหน่ายระเบียบการล่วงหน้า
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จาหน่ายระเบียบการและรับสมัคร
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่
สานักงานวิชาการ
หอประชุมพระนารายณ์

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

วัน เดือน ปี
๒๕ มี.ค.๕๙

๒๖ มี.ค.๕๙

เวลา
๐๙.๐๐ น.

๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.

กาหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขที่
นั่งสอบ (หากมีปัญหาเกี่ยวกับรายชื่อหรือสิทธิ์
ในการสอบให้รีบติดต่อสานักงานวิชาการ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ก่อนวันสอบคัดเลือก
ในวันและเวลาราชการ มิฉะนั้นนักเรียนอาจจะ
เสียสิทธิ์ในการสอบ)
นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนเข้าแถวพร้อมกัน
ตามห้องสอบ
ชี้แจงรายละเอียดการสอบ ฯลฯ และกรรมการ
คุมสอบจะนานักเรียนเข้าห้องสอบ (นักเรียน
ทุกคนต้องฟังคาชี้แจง มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์
ในการเข้าเรียน)

๖

สถานที่
หอประชุมพระนารายณ์
และทางWebsite
http://www.pp.ac.th

หอประชุมพระนารายณ์
หอประชุมพระนารายณ์

สอบคัดเลือก

๒ เม.ย.๕๙

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
๑๐.๔๐-๑๒.๔๐ น.
๑๒.๔๐-๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
๐๙.๐๐ น.

๒ เม.ย.๕๙

๐๙.๐๐ น.

๒ เม.ย.๕๙

๐๙.๐๐ น.

สอบวิชาคณิตศาสตร์
สอบวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาฯ
พักกลางวัน
สอบวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยเรียงลาดับ
คะแนนรวม ๕ รายวิชาคือวิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาฯ
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และคะแนน
O-NET
รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว(หากไม่มา
รายงานตัวตามกาหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมปรับ
พื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์

อาคาร ๖ ร่มเกล้าวิสุทธิกษัตริย์

หอประชุมพระนารายณ์
และทาง Web site
http://www.pp.ac.th

หอประชุมพระนารายณ์
หอประชุมพระนารายณ์
และทางWebsite
http://www.pp.ac.th

๒-๘ เม.ย.๕๙
๙ เม.ย.๕๙

๙ เม.ย.๕๙
๖ พ.ค.๕๙
๑๑ พ.ค.๕๙
๑๒ พ.ค.๕๙

ให้พิมพ์ใบชาระเงินค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนจาก Website http://www.pp.ac.th แล้วนาไปชาระเงิน
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา แล้วนาหลักฐานการชาระเงินมาแสดงในวันมอบตัวนักเรียน
๐๘.๐๐ น.
ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนเพื่อชี้แจง
หอประชุมพระนารายณ์
รายละเอียดขั้นตอนการมอบตัว
๐๙.๐๐ น.
ประชุมผู้ปกครอง (โดยฝ่ายบริหารโรงเรียน)
หอประชุมพระนารายณ์
๐๙.๐๐ น.
มอบตัวนักเรียน
อาคาร ๖ ร่มเกล้าวิสุทธิกษัตริย์
(หากไม่มามอบตัวตามกาหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. จาหน่ายชุดนักเรียนและรับชุดพละ
หอประชุมพระนารายณ์
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. -จาหน่ายสมุด
หอประชุมพระนารายณ์
-รับหนังสือเรียนและกระเป๋าของโรงเรียน
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ม.๑.๑-๑.๖
หอประชุมพระนารายณ์
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ม.๑.๗-๑.๑๒
หอประชุมพระนารายณ์

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

วัน เดือน ปี
๑๐-๑๒ พ.ค.๕๙

เวลา
กาหนดการ
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนที่มี
รายชื่อตามประกาศของโรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม

๗

สถานที่
ห้องประชุมอเนกประสงค์

หมายเหตุ สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแต่ละประเภท ให้ดูรายละเอียดจากกาหนดการนี้
วัน เดือน ปี
เวลา
กาหนดการ
๖-๑๐ เม.ย.๕๙ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ยื่นความจานงขอให้จัดที่เรียนรอบสอง
๑๗ เม.ย.๕๙ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประกาศผลการจัดหาที่เรียนรอบสอง
๑๗ เม.ย.๕๙ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. รายงานตัวรอบสอง

สถานที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๙

๕. หลักฐานการมอบตัวนักเรียน
๕.๑ ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา และฉบับถ่ายเอกสาร กรณีไม่มีทะเบียนบ้านของบิดาหรือ
มารดา ให้ไปขอคัดสาเนา ณ ที่ว่าการอาเภอ หรือสานักงานเทศบาล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๕.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึง่ จานวน ๒ รูป
๕.๓ ใบปพ. ๑:ปฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ เฉพาะการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษอนุโลมให้ใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียนแทนใบปพ.๑:ป

๖. กาหนดการเปิดภาคเรียน
วัน เดือน ปี
๑๖ พ.ค.๕๙

เวลา
กาหนดการ
๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. -เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
-นักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษารับตารางเรียน และ
จัดห้องเรียนเรียนตามปกติ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายมานพ เกตุเมฆ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

สถานที่
-โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-ห้องเรียนประจาของนักเรียน

