
           
        ตารางสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1  ปกีารศกึษา  2559 

            ประเภทหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์(SMAT.  และสอวน.) 
                                         โรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม  จงัหวดัพษิณุโลก 

วนัที ่ ๕  มนีาคม  2559   สอบคดัเลอืก  (ปรบัแก้ไขจากระเบยีบการรบัสมัคร) 
    เวลา  07.30-08.10 น.  นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนเข้าแถวพร้อมกัน(ตามห้องสอบ)  
                                      ณ หอประชุมพระนารายณ์ เพื่อรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
    เวลา  09.00-10.00 น.  ประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ  
                                      ณ หอประชุมพระนารายณ์ 
    เวลา  09.00-11.00 น.   สอบวิชาคณิตศาสตร์ 
    เวลา  11.00-13.00  น.  พัก 
    เวลา  13.00-1๕.๐0  น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
    เวลา  1๕.๑0-1๖.๐0  น.  สอบวชิาภาษาอังกฤษ     

                                                                
   
   อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการท าขอ้สอบ   

1. ปากกาหมึกสีน้ าเงินหรือสีด า  
2. ดินสอด า 2 B  ขึ้นไป 
3. ยางลบดินสอ และน้ ายาลบค าผิด(ใช้ส าหรับกระดาษค าตอบชนิดเขียนตอบ) 
4. กบเหลาดินสอ 
ย้ า : ห้ามน ากล่องอุปกรณ์เข้าห้องสอบ ห้ามน ากระดาษใดๆ  โทรศัพท์มือถือ  อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใดๆ 

อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้  พจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่วยคิดค านวณ นาฬิกาที่ใช้ค านวณ
ได้ ถ่ายรูปได้ กล้องถ่ายรูป  ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตใน 
การสอบ และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
   หลกัฐานทีใ่ช้ในการเขา้หอ้งสอบ 

    ในการเข้าสอบทุกรายวิชาผู้เข้าสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีรูปถ่าย แสดงต่อกรรมการคุมสอบ  
และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ (กรณีบัตรฯหายให้รีบติดต่อที่ส านักงานวิชาการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   
ภายในวันที่  ๓ มีนาคม  2559)    

   

 

 

    กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 255๙ 



           
        ตารางสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4  ปกีารศกึษา  2559 
            ประเภทหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์(A-SMAT.  และSMAT) 

                                       โรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม  จงัหวดัพษิณุโลก 

วนัที ่ 6  มนีาคม  2559   สอบคดัเลอืก  (ปรบัแก้ไขจากระเบยีบการรบัสมัคร) 
    เวลา  07.30-08.10 น.  นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนเข้าแถวพร้อมกัน(ตามห้องสอบ)  
                                      ณ หอประชุมพระนารายณ์ เพื่อรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
    เวลา  09.00-10.00 น.  ประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ  
                                      ณ หอประชุมพระนารายณ์ 
    เวลา  09.00-11.00 น.   สอบวิชาคณิตศาสตร์ 
    เวลา  11.00-13.00  น.  พัก 
    เวลา  13.00-1๕.๐0  น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
    เวลา  1๕.๑0-1๖.๐0  น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ     

                                                                
   
   อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการท าขอ้สอบ   

1. ปากกาหมึกสีน้ าเงินหรือสีด า  
2. ดินสอด า 2 B  ขึ้นไป 
3. ยางลบดินสอ และน้ ายาลบค าผิด(ใช้ส าหรับกระดาษค าตอบชนิดเขียนตอบ) 
4. กบเหลาดินสอ 
ย้ า : ห้ามน ากล่องอุปกรณ์เข้าห้องสอบ ห้ามน ากระดาษใดๆ  โทรศัพท์มือถือ  อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใดๆ 

อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้  พจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่วยคิดค านวณ นาฬิกาที่ใช้ค านวณ
ได้ ถ่ายรูปได้ กล้องถ่ายรูป  ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการ
สอบ และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
   หลกัฐานทีใ่ช้ในการเขา้หอ้งสอบ 

    ในการเข้าสอบทุกรายวิชาผู้เข้าสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีรูปถ่าย แสดงต่อกรรมการคุมสอบ  
และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ (กรณีบัตรฯหายให้รีบติดต่อที่ส านักงานวิชาการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   
ภายในวันที่  4 มีนาคม  2559)    

   

 

 

    กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 255๙ 



           
        ตารางสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1  ปกีารศกึษา  2559 

            ประเภทหอ้งเรยีนพเิศษ E.P  
                                         โรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม  จงัหวดัพษิณุโลก 

วนัที ่ ๕  มนีาคม  2559   สอบคดัเลอืก  (ปรบัแก้ไขจากระเบยีบการรบัสมัคร) 
    เวลา  07.30-08.10 น.  นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนเข้าแถวพร้อมกัน(ตามห้องสอบ)  
                                      ณ หอประชุมพระนารายณ์ เพื่อรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
    เวลา  09.00-10.00 น.  ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ  
                                      ณ หอประชุมพระนารายณ์ 
    เวลา  09.00-10.30 น.   สอบวิชาคณิตศาสตร์ 
    เวลา  10.40-11.40 น.  สอบวิชาภาษาไทย 
    เวลา  11.40-13.๐0 น.  พัก    
    เวลา  13.00-14.๐0 น.   สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
    เวลา  14.๑0-1๖.10  น.  สอบวิชาสังคมฯและภาษาอังกฤษ     
วนัที ่ 6  มนีาคม  2559    
    เวลา  09.00-16.00 น.   สอบสมัภาษณ์ 

 
   อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการท าขอ้สอบ   

1. ปากกาหมึกสีน้ าเงินหรือสีด า  
2. ดินสอด า 2 B  ขึ้นไป 
3. ยางลบดินสอ และน้ ายาลบค าผิด(ใช้ส าหรับกระดาษค าตอบชนิดเขียนตอบ) 
4. กบเหลาดินสอ 
ย้ า : ห้ามน ากล่องอุปกรณ์เข้าห้องสอบ ห้ามน ากระดาษใดๆ  โทรศัพท์มือถือ  อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใดๆ 

อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้  พจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่วยคิดค านวณ นาฬิกาที่ใช้ค านวณ
ได้ ถ่ายรูปได้ กล้องถ่ายรูป  ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตใน 
การสอบ และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
   หลกัฐานทีใ่ช้ในการเขา้หอ้งสอบ 

    ในการเข้าสอบทุกรายวิชาผู้เข้าสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีรูปถ่าย แสดงต่อกรรมการคุมสอบ  
และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ (กรณีบัตรฯหายให้รีบติดต่อที่ส านักงานวิชาการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   
ภายในวันที่  ๓ มีนาคม  2559)    

   

 
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 255๙ 



           
        ตารางสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4  ปกีารศกึษา  2559 

            ประเภทหอ้งเรยีนพเิศษ E.P  
                                         โรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม  จงัหวดัพษิณุโลก 

วนัที ่ 6  มนีาคม  2559   สอบคดัเลอืก  (ปรบัแก้ไขจากระเบยีบการรบัสมัคร) 
    เวลา  07.30-08.10 น.  นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนเข้าแถวพร้อมกัน(ตามห้องสอบ)  
                                      ณ หอประชุมพระนารายณ์ เพื่อรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 
    เวลา  09.00-10.00 น.  ประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ  
                                      ณ หอประชุมพระนารายณ์ 
    เวลา  09.00-10.30 น.   สอบวิชาคณิตศาสตร์ 
    เวลา  10.40-11.40 น.  สอบวิชาภาษาไทย 
    เวลา  11.40-13.๐0 น.  พัก    
    เวลา  13.00-14.๐0 น.   สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
    เวลา  14.๑0-1๖.10  น.  สอบวิชาสังคมฯและภาษาอังกฤษ     
วนัที ่ 7  มนีาคม  2559    
    เวลา  09.00-16.00 น.   สอบสมัภาษณ์ 

 
   อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการท าขอ้สอบ   

1. ปากกาหมึกสีน้ าเงินหรือสีด า  
2. ดินสอด า 2 B  ขึ้นไป 
3. ยางลบดินสอ และน้ ายาลบค าผิด(ใช้ส าหรับกระดาษค าตอบชนิดเขียนตอบ) 
4. กบเหลาดินสอ 
ย้ า : ห้ามน ากล่องอุปกรณ์เข้าห้องสอบ ห้ามน ากระดาษใดๆ  โทรศัพท์มือถือ  อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใดๆ 

อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้  พจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่วยคิดค านวณ นาฬิกาที่ใช้ค านวณ
ได้ ถ่ายรูปได้ กล้องถ่ายรูป  ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตใน 
การสอบ และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
   หลกัฐานทีใ่ช้ในการเขา้หอ้งสอบ 

    ในการเข้าสอบทุกรายวิชาผู้เข้าสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบที่มีรูปถ่าย แสดงต่อกรรมการคุมสอบ  
และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ (กรณีบัตรฯหายให้รีบติดต่อที่ส านักงานวิชาการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   
ภายในวันที่  ๓ มีนาคม  2559)    

       กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 255๙ 


