ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๖๒

.............................................
เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดรายละเอียดในการรับสมัคร
คุณสมบัติของผูส มัครและการคัดเลือก ดังตอไปนี้

๑. ประเภทการรับนักเรียนและจํานวนที่รับ
๑.๑ ประเภทหองเรียนพิเศษ

๑.๑.๑ หองเรียนพิเศษ E.P.
โครงการการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ (E.P.)
๑.๑.๒ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรคณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม
๑) โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามแนวทางสสวท. และสอวน.
๒) โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามแนวทางสสวท. และสอวน. (สมทบ)
๑.๑.๓ หองเรียนพิเศษภาษาจีน
โครงการหองเรียนภาษาจีน

๑.๒ ประเภทหองเรียนปกติ

๑.๒.๑ ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นทีบ่ ริการ (๔๐%)
๑.๒.๒ ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป (๖๐%)

จํานวน ๖๐ คน
จํานวน ๓๖ คน
จํานวน ๓๖ คน
จํานวน ๔๐ คน
จํานวน ๑๒๘ คน
จํานวน ๑๙๒ คน

๒. คุณสมบัติของผูสมัครและหลักฐานการสมัคร

๒.๑ ประเภทหองเรียนพิเศษ
๒.๑.๑ โครงการการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ (E.P.)
คุณสมบัติของผูสมัคร

๑. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลัง
ศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเทา
๒. มีผลการเรียนดังนี้
๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๕ ไมต่ํากวา ๓.๐๐
๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๕ ไมต่ํากวา ๓.๐๐
๓. เปนโสด (รับทั้งชายและหญิง)
๔. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีมีบุคลิกภาพเหมาะสม และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมในปจจุบันทุกประการ
๕. มีความตั้งใจเขาเรียนในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองในทุกๆ ดานรวมทั้งยินดี
ใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

๒

หลักฐานการสมัคร

๑. ใบสมัครเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ที่กรอกขอความครบถวน
๒. สําเนาทะเบียนบานนักเรียนผูสมัครพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด
๓. หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวา
กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา
ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๕ และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๔-๕ ฉบับจริงพรอมฉบับถายเอกสารและรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด
๔. รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป

๒.๑.๒ โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ตามแนวทางสสวท. และสอวน. และ โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมคี วามสามารถ
พิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามแนวทางสสวท. และสอวน. (สมทบ)
คุณสมบัติของผูสมัคร
๑. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเทา
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๕ ไมต่ํากวา ๓.๐๐
๓. เปนโสด (รับทั้งชายและหญิง)
๔. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีมีบุคลิกภาพเหมาะสม และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมในปจจุบันทุกประการ
๕. มีความตั้งใจเขาเรียนในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองในทุกๆ ดาน
รวมทั้งยินดีใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู

หลักฐานการสมัคร

๑. ใบสมัครเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ที่กรอกขอความครบถวน
๒. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียนผูส มัครพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด
๓. หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวา
กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา
ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๕ ฉบับจริงพรอมฉบับถายเอกสารและรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด
๔. รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป

๒.๑.๓ โครงการหองเรียนภาษาจีน
คุณสมบัติของผูสมัคร

๑. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเทา
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน)
ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๕ ไมต่ํากวา ๒.๕๐
๓. เปนโสด (รับทั้งชายและหญิง)

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

๓

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

หลักฐานการสมัคร

๑. ใบสมัครเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ที่กรอกขอความครบถวน
๒. สําเนาทะเบียนบานนักเรียนผูสมัครพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด
๓. หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวา
กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา
ภาษาตางประเทศ ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๕
ฉบับจริงพรอมฉบับถายเอกสารและรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด
๔. รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป

๒.๒ ประเภทหองเรียนปกติ (ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการและประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป)
คุณสมบัติของผูสมัคร

๑. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเทา
๒. เปนโสด (รับเฉพาะเพศชาย)
๓. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีมีบุคลิกภาพเหมาะสม และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมในปจจุบันทุกประการ
๔. มีความตั้งใจเขาเรียนในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองในทุกๆ ดาน

หมายเหตุ ผูสมัครประเภทในเขตพื้นที่บริการ (บานใกลโรงเรียน) ตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ไดแก นักเรียนทีมีชื่อในทะเบียนบาน อยูในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ตําบลทาทอง ตําบลวัดจันทร และตําบลทาโพธิ์ อยางนอย ๒ ป นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และตอง
อาศัยอยูกับบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ที่เปนเจาบานหรือเจาของบาน

หลักฐานการสมัคร

๑. ใบสมัครเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ที่กรอกขอความครบถวน
๒. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียนผูสมัครพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด
๓. หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมวา
กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับจริง พรอมฉบับถายเอกสารและ
รับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด
๔. รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๕. ผลคะแนน O-NET

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 โดยใหน้ําหนักคะแนนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษเปนสองเทาของวิชา
ภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ
๒) ใชผลการสอบสัมภาษณภาษาอังกฤษ ๑๐ %
๓.๑.๒ ประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามแนวทางสสวท.
และสอวน. และโครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามแนวทางสสวท.
และสอวน. สมทบ
ใชผลการสอบขอเขียน ๓ วิชาหลัก ๑๐๐ % ไดแกวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ โดยให
น้ําหนักคะแนนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เปนสองเทาของวิชาภาษาอังกฤษ
๓.๑.๓ โครงการหองเรียนภาษาจีน
๑) ใชผลการสอบขอเขียน ๕ วิชาหลัก ๙๐ % ไดแก วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ โดยใหน้ําหนักคะแนนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษเปนสองเทาของวิชา
ภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ
๒) ใชผลการสอบสัมภาษณ (ความรูทั่วไป ความมุงมั่น ความตั้งใจจริง เจตคติ) ๑๐ %

๓.๒ ประเภทหองเรียนปกติ

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

๔. กําหนดการรับสมัคร การคัดเลือก และประกาศผล ดังนี้
๔.๑ ประเภทหองเรียนพิเศษ
วัน เดือน ป
เวลา
๒๑-๒๒ ก.พ. ๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๒๓-๒๗ ก.พ. ๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

กําหนดการ
จําหนายระเบียบการลวงหนา
จําหนายระเบียบการและรับสมัคร
(ไมเวนวันหยุดราชการ)

๖ มี.ค. ๖๒

ประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิส์ อบ หองสอบ และเลขที่ หอประชุมพระนารายณ
นั่งสอบ (หากมีปญ
 หาเกี่ยวกับรายชื่อหรือสิทธิ์
และทาง Website
http://www.pp.ac.th
ในการสอบใหรีบติดตอสํานักงานวิชาการ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กอนวันสอบคัดเลือก
ในวันและเวลาราชการ มิฉะนั้นนักเรียนอาจจะ
เสียสิทธิ์ในการสอบ)

๐๙.๐๐ น.

สถานที่
สํานักงานวิชาการ
หองนเรศวร ๒
หอประชุมนเรศวรชั้น ๑

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

วัน เดือน ป
๙ มี.ค. ๖๒

เวลา
๐๗.๓๐ น.

กําหนดการ
นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนเขาแถวพรอมกัน
ตามหองสอบ
ชี้แจงรายละเอียดการสอบ ฯลฯ และกรรมการ
คุมสอบจะนํานักเรียนเขาหองสอบ (นักเรียน
ทุกคนตองฟงคําชี้แจง มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์
ในการเขาเรียน)

สถานที่
หอประชุมพระนารายณ

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.
๑๔.๔๐-๑๕.๓๐ น.

สอบวิชาคณิตศาสตร
พัก
สอบวิชาวิทยาศาสตร
สอบวิชาภาษาอังกฤษ

อาคาร ๖ รมเกลาวิสุทธิกษัตริย

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
๑๐.๔๐-๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๑๐-๑๕.๕๐ น.

สอบวิชาคณิตศาสตร
สอบวิชาภาษาไทย
พัก
สอบวิชาวิทยาศาสตร
สอบวิชาสังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ

อาคาร ๔ รมเกลาสุพรรณกัลยา

๐๙.๐๐ น.

ประชุมชี้แจงและสัมภาษณ
- ผูปกครอง นักเรียน E.P.
- ผูปกครอง นักเรียนภาษาจีน
สอบสัมภาษณ นักเรียน E.P.
สอบสัมภาษณ นักเรียนภาษาจีน

หองประชุมอเนกประสงค

ประกาศผลสอบ

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

๐๗.๔๐ น.

๑๐ มี.ค. ๖๒

๐๙.๐๐ น.
๑๓ มี.ค. ๖๒

๕

๐๙.๐๐ น.

สอบคัดเลือก
หองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

สอบคัดเลือก
หองเรียนพิเศษ E.P.
หองเรียนภาษาจีน

สอบสัมภาษณ เฉพาะ
หองเรียนพิเศษ E.P.
หองเรียนภาษาจีน

อาคาร ๔ รมเกลาสุพรรณกัลยา

รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว (หากไมมา
รายงานตัวตามกําหนด ถือวาสละสิทธิ์)
๑๔-๑๖ มี.ค. ๖๒ ใหพิมพใบชําระเงินคาใชจายในการมอบตัวนักเรียนจาก Website http://www.pp.ac.th
แลวนําไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา แลวนําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงในวันมอบตัวนักเรียน

๑๓ มี.ค. ๖๒

๐๙.๐๐ น.

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

วัน เดือน ป
๑๖ มี.ค. ๖๒

เวลา
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.

๑๖ มี.ค. ๖๒
๗ พ.ค.๖๒

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.

๗-๘ พ.ค.๖๒

๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

๗-๘ พ.ค.๖๒

๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

๗-๘ พ.ค.๖๒

๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

๗-๘ พ.ค.๖๒

๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

๑๓ พ.ค.๖๒

๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

กําหนดการ
ประชุมผูปกครองและนักเรียนเพื่อชี้แจงขั้นตอน
การมอบตัวนักเรียน
ประชุมผูปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายและแนว
ปฏิบัติตางๆ โดยฝายบริหารของโรงเรียน
มอบตัวนักเรียน
(หากไมมามอบตัวตามกําหนด ถือวาสละสิทธิ์)
จําหนายชุดนักเรียนและรับชุดพละ
- จําหนายสมุด
- รับหนังสือเรียนและกระเปาของโรงเรียน
เตรียมความพรอมนักเรียนโครงการการเรียน
การสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
(ม.๑.๑๑ และม.๑.๑๒)
เตรียมความพรอมนักเรียนโครงการพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพผูม ีความสามารถพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามแนวทาง สสวท.
และสอวน. (ม.๑.๙)
เตรียมความพรอมนักเรียนโครงการพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพผูม ีความสามารถพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามแนวทาง สสวท.
และสอวน. สมทบ (ม.๑.๑๐)
เตรียมความพรอมนักเรียน
โครงการหองเรียนภาษาจีน
(ม.๑.๘)
กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ม.๑.๑-๑.๑๒

สถานที่
หอประชุมนเรศวร
หอประชุมนเรศวร
หอประชุมนเรศวร
หอประชุมนเรศวร
หอประชุมพระนารายณ
อาคาร ๔ รมเกลาสุพรรณกัลยา
อาคาร ๕ รมเกลามหาธรรมราชา

อาคาร ๕ รมเกลามหาธรรมราชา

อาคาร ๔ รมเกลาสุพรรณกัลยา
หอประชุมพระนารายณ

๔.๒ ประเภทหองเรียนปกติ
(ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นทีบ่ ริการ และประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป)

วัน เดือน ป
เวลา
๒๒-๒๓ มี.ค. ๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๒๓-๒๗ มี.ค. ๖๒ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

กําหนดการ
จําหนายระเบียบการลวงหนา
จําหนายระเบียบการและรับสมัคร
(ไมเวนวันหยุดราชการ)

๒๙ มี.ค. ๖๒

ประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิส์ อบ หองสอบ และเลขที่ หอประชุมพระนารายณ
นั่งสอบ (หากมีปญ
 หาเกี่ยวกับรายชื่อหรือสิทธิ์
และทาง Website
http://www.pp.ac.th
ในการสอบใหรีบติดตอสํานักงานวิชาการ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กอนวันสอบคัดเลือก
ในวันและเวลาราชการ มิฉะนั้นนักเรียนอาจจะ
เสียสิทธิ์ในการสอบ)

๐๙.๐๐ น.

๖

สถานที่
สํานักงานวิชาการ
หองนเรศวร ๒
หอประชุมนเรศวร ชั้น ๑

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

วัน เดือน ป
๓๐ มี.ค. ๖๒

เวลา
๐๗.๓๐ น.
๐๗.๔๐ น.

๓ เม.ย. ๖๒
๓ เม.ย. ๖๒
๓ เม.ย. ๖๒
๔-๘ เม.ย. ๖๒
๘ เม.ย. ๖๒

๘ เม.ย. ๖๒
๗ พ.ค. ๖๒
๒-๓ พ.ค. ๖๒
๑๓ พ.ค. ๖๒

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
๑๐.๔๐-๑๒.๑๐ น.
๑๒.๑๐-๑๓.๑๐ น.
๑๓.๑๐-๑๔.๔๐ น.
๐๙.๐๐ น.

๗

กําหนดการ
สถานที่
นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนเขาแถวพรอมกัน
หอประชุมพระนารายณ
ตามหองสอบ
ชี้แจงรายละเอียดการสอบฯลฯ และกรรมการคุม หอประชุมพระนารายณ
สอบจะนํานักเรียนเขาหองสอบ (นักเรียน
ทุกคนตองฟงคําชี้แจง มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์
ในการเขาเรียน)

สอบคัดเลือก

สอบวิชาคณิตศาสตร
สอบวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาฯ
พักกลางวัน
สอบวิชาวิทยาศาสตรและวิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก

อาคาร ๖ รมเกลาวิสุทธิกษัตริย

หอประชุมพระนารายณ
และทาง Website
http://www.pp.ac.th
๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว (หากไมมา หอประชุมพระนารายณ
รายงานตัวตามกําหนด ถือวาสละสิทธิ์)
๐๙.๐๐ น.
ประกาศรายชื่อเฉพาะนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม หอประชุมพระนารายณ
ปรับพื้นฐานความรูดานคณิตศาสตร
และทาง Website
http://www.pp.ac.th
ใหพิมพใบชําระเงินคาใชจายในการมอบตัวนักเรียนจาก Website http://www.pp.ac.th
แลวนําไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา แลวนําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงในวันมอบตัวนักเรียน
๐๘.๐๐น.
ประชุมผูปกครอง และนักเรียนเพื่อชี้แจง
หอประชุมนเรศวร
รายละเอียดขั้นตอนการมอบตัว
๐๙.๐๐ น.
ประชุมผูปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายและแนว
หอประชุมนเรศวร
ปฏิบัติฯโดยฝายบริหารของโรงเรียน
๐๙.๐๐น.
มอบตัวนักเรียน
หอประชุมนเรศวร
(หากไมมามอบตัวตามกําหนด ถือวาสละสิทธิ์)
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. จําหนายชุดนักเรียนและรับชุดพละ
หอประชุมนเรศวร
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. -จําหนายสมุด
หอประชุมพระนารายณ
-รับหนังสือเรียนและกระเปาของโรงเรียน
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมปรับพื้นฐานความรูดานคณิตศาสตร
หองประชุมอเนกประสงค
เฉพาะนักเรียนทีม่ ีรายชื่อตามประกาศของ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ม.๑.๑-๑.๑๒
หอประชุมพระนารายณ

๘

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

หมายเหตุ สําหรับนักเรียนที่ไมไดรับการคัดเลือกเขาเรียนตอในแตละประเภท ใหดูรายละเอียดจากกําหนดการนี้
วัน เดือน ป
๗-๙ เม.ย. ๖๒
๑๑ เม.ย. ๖๒
๑๘ เม.ย. ๖๒

เวลา
กําหนดการ
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ยื่นความจํานงขอใหจัดที่เรียนรอบสอง
(ไมเวนวันหยุดราชการ)
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประกาศผลการจัดหาทีเ่ รียนรอบสอง
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. รายงานตัวรอบสอง

สถานที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๙

๕. หลักฐานการมอบตัวนักเรียน

๕.๑ ทะเบียนบานฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา และฉบับถายเอกสาร
กรณีไมมีทะเบียนบานของบิดาหรือมารดา ใหไปขอคัดสําเนา ณ ที่วา การอําเภอ หรือสํานักงานเทศบาล
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๕.๒ รูปถายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จํานวน ๒ รูป
๕.๓ ใบ ปพ.๑ : ป ฉบับจริงและฉบับถายเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง

หมายเหตุ เฉพาะการมอบตัวนักเรียนหองเรียนพิเศษอนุโลมใหใชใบรับรองการเปนนักเรียนแทนใบ ปพ.๑ : ป
๖. กําหนดการเปดภาคเรียน
วัน เดือน ป
๑๖ พ.ค. ๖๒

เวลา
กําหนดการ
๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. - เปดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
- นักเรียนพบอาจารยที่ปรึกษารับตารางเรียน และ
จัดหองเรียนเรียนตามปกติ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวอรุณศรี เงินเสือ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

สถานที่
- โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
- หองเรียนประจําของนักเรียน

