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ประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ปี ก ารศึ ก ษา 2565 ของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ นพื ้ น ฐาน และ สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษาพะเยา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจึงขอกำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนเข้ าศึกษา
ต่อ ดังนี้
1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวนที่รับ 160 คน

1.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า หรือ
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25๖5
2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนา ปพ.1 และ หนังสือรับรองว่ากำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6) เอกสารอื่นๆ ถ้ามี......................................
๑.3 กำหนดการรับสมัคร
1) การรับสมัคร
1.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 เวลา 08.30
– 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
1.2 กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเวปไซต์ของทางโรงเรียน
http://www.pongppk.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565
2) สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 1๖.00 น.
3) วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
4) ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.
5) มอบตัววันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 4
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยา
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๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

จำนวนที่รับ 160 คน

2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า หรือ
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25๖4
2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนา ปพ.1 และ หนังสือรับรองว่ากำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6) เอกสารอื่นๆ ถ้ามี......................................
2.3 กำหนดการรับสมัคร
1) การรับสมัคร
1.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 เวลา 08.30
– 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
1.2 กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเวปไซต์ของทางโรงเรียน
http://www.pongppk.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565
2) สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 1๖.00 น.
3) วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
4) ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.
5) มอบตัววันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 4
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยา
3. เอกสารประกอบการมอบตัว ชั้น ม.1 และ ม.4
3.1 ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
3.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และ มารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.3) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา และ มารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
(กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา) จำนวน 1 ฉบับ
3.5) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3.6) เอกสารอื่นๆ ถ้ามี......................................
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
(นายเฉลิมพล มาปิ๊ก)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
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ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
มัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัคร
ประกาศผลประเภทโควตา
สอบ/คัดเลือก
ประกาศผล/รายงานตัว
มอบตัว
หมายเหตุ

9 – 13 มีนาคม 2565
26 มีนาคม 2565
30 มีนาคม 2565
2 เมษายน 2565

* การสมัคร online ผ่านทาง http://www.pongppk.ac.th/

มัธยมศึกษาปีที่ 4
(โควตา)
21 -25 กุมภาพันธ์ 2565
2 มีนาคม 2564
27 มีนาคม 2565
31 มีนาคม 2565
2 เมษายน 2565

มัธยมศึกษาปีที่ 4
(ทั่วไป)
9 – 13 มีนาคม 2565
27 มีนาคม 2565
31 มีนาคม 2565
2 เมษายน 2565

