ประกาศโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การรั บ นั ก เรี ย นเข้ า ศึ กษาต่ อ ชั้น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ ๑ และชั้ น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จึงกาหนดรายละเอียด
ในการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ห้องเรียนทั่วไป
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๑.๑.๒ ไม่จากัดอายุ
๑.๑.๓ เป็นโสด
๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
๑.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนาของนักเรียน บิดา มารดา และ
ผู้ปกครอง (ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่เป็นบิดา มารดา) อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๑.๒.๓ ปพ.๑.ป พร้อมสาเนาหรือใบรับรองที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๑.๒.๔ ใบประกาศผล O-NET
๑.๒.๕ รูปถ่าย ๑.๕ นิ้วจานวน ๒ รูป
๒. จานวนนักเรียนที่รับสมัคร
จานวนนักเรียนที่รับ ๑๖๐ คน จานวน ๔ ห้องเรียน
๓. กาหนดการรับสมัครรายงานตัวและมอบตัว
รับสมัคร
วันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

๒
สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
(วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
มอบตัว

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

๔. หลักฐานการมอบตัว
๔.๑ ปพ.๑: ป. (ป.๖) ฉบับจริง และสาเนา จานวน ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และฉบับถ่ายสาเนา จานวน ๑ ฉบับ (รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับสาเนาของบิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

ห้องเรียนพิเศษ
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๑.๑.๒ มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
๑.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย
๑.๑.๔ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๑.๑.๕ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๑.๑.๖ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๑.๑.๗ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๑.๑.๘ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๑.๑.๙ หากมีผลการเรียนในข้อ ๑.๑.๕ ในรายวิชาใด วิชาหนึ่ง ไม่ถึงเกณฑ์ สามารถยื่น
เกียรติบัตรเรียนดี เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อพิจารณา
๑.๒ หลักฐานการสมัคร

๓
๑.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
๑.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนาของนักเรียน บิดา มารดา และ
ผู้ปกครอง (ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่เป็นบิดา มารดา) อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๑.๒.๓ ปพ.๑.:ป หรือใบรับรองผลการเรียนตามแบบฟอร์มของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
๑.๒.๔ ใบรับรองที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวน ๑ ฉบับ
๑.๒.๕ รูปถ่าย ๑.๕ นิ้วจานวน ๒ รูป
๑.๒.๖ ค่าสมัครสอบ จานวน ๑๐๐ บาท

๒. จานวนนักเรียนที่รับสมัคร
จานวนนักเรียนที่รับ ๓๐ คน จานวน ๑ ห้องเรียน
๓. การรับสมัคร
รับสมัคร วันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
๔. การสอบคัดเลือก
การทดสอบความรู้ทางวิชาการที่โรงเรียนกาหนด ๓ วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ โดยกาหนดสอบ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ตารางสอบ
เวลาสอบ
วิชา
คะแนนเต็ม
เวลา
๐๙.๓๐ น.- ๑๐.๓๐ น.
คณิตศาสตร์
๔๐ คะแนน
๑๒๐ นาที
๑๐.๔๕ น.- ๑๑.๔๕ น.
ภาษาอังกฤษ
๒๐ คะแนน
๖๐ นาที
พักกลางวัน
๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
วิทยาศาสตร์
๔๐ คะแนน
๑๒๐ นาที
ประกาศผล
รายงานตัว
มอบตัว

๕. หลักฐานการมอบตัว

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์

๔
๕.๑ ปพ.๑ : ป. ฉบับจริง และสาเนา จานวน ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง) หรือใบรับรองการเป็น
นักเรียนกรณีนักเรียนยังไม่จบหลักสูตร
๕.๒ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และถ่ายสาเนา จานวน ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๕.๓ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับสาเนาของบิดามารดาและผู้ปกครอง อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ห้องเรียนทั่วไป
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๑.๑.๒ ไม่จากัดอายุ
๑.๑.๓ เป็นโสด
๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
๑.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนาของนักเรียน บิดา มารดาและผู้ปกครอง
(ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่เป็นบิดา มารดา) อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๑.๒.๓ ปพ.๑.บ พร้อมสาเนาหรือใบรับรองที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๑.๒.๔ ใบประกาศผล O-NET
๑.๒.๕ รูปถ่าย ๑.๕ นิ้วจานวน ๒ รูป
๑.๒.๖ เกียรติบัตร/ใบรับรองความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี กีฬานาฏศิลป์และเทคโนโลยี
(สาหรับแผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป)
๒. จานวนนักเรียนที่รับ มีแผนการเรียนดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับจานวน ๓ ห้องเรียนห้องเรียนละ ๔๐ คน จานวน ๑๒๐ คน
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- แผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาศาสตร์
- แผนการเรียนศิลปศาสตร์-ทั่วไป (ส่งเสริมความสามารถด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์และ
เทคโนโลยี) โดยแยกประเภทการรับนักเรียนดังนี้

๕
๒.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม (โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม) ประเภทคัดเลือกตาม
ศักยภาพที่โรงเรียนกาหนดรับจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมและประสงค์
จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับจานวน ๙๖ คน
๒.๒ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมโดยใช้ข้อสอบคัดเลือกที่
โรงเรียนกาหนด จานวน ๕ วิชา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษอังกฤษ)
และใช้คะแนน O-NET จานวน ๒๔ คน
(สัดส่วนคะแนนคะแนนจากข้อสอบของโรงเรียน: คะแนน O-NET คือ ๗๐ : ๓๐ )
๓. กาหนดการรับสมัคร การสอบ การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัว
๓.๑ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
รับสมัคร
วันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
รายงานตัว
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
๓.๒ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
รับสมัคร
วันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
สอบคัดเลือก
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
(วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยสังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

ห้องเรียนพิเศษ
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า

๖
๑.๑.๒ มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
๑.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย
๑.๑.๔ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๑.๑.๕ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๑.๑.๖ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๑.๑.๗ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๑.๑.๘ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๑.๑.๙ หากมีผลการเรียน ในรายวิชาใด วิชาหนึ่ง ไม่ถึงเกณฑ์ สามารถยื่น เกียรติบัตรเรียนดี
เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อพิจารณา
๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
๑.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนาของนักเรียน บิดา มารดา และ
ผู้ปกครอง (ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่เป็นบิดา มารดา) อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๑.๒.๓ ปพ.๑.บ หรือใบรับรองผลการเรียนตามแบบฟอร์มของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
๑.๒.๔ ใบรับรองที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวน ๑ ฉบับ
๑.๒.๕ รูปถ่าย ๑.๕ นิ้วจานวน ๒ รูป
๑.๒.๖ ค่าสมัครสอบ จานวน ๑๐๐ บาท
๒. จานวนนักเรียนที่รับสมัคร
จานวนนักเรียนที่รับ ๓๐ คน จานวน ๑ ห้องเรียน
๓. กาหนดการรับสมัคร การสอบ การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัว
รับสมัคร
วันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
๔. การสอบคัดเลือก
การทดสอบความรู้ทางวิชาการที่โรงเรียนกาหนด ๓ วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ โดยกาหนดสอบ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๗

เวลาสอบ
๐๙.๓๐ น.- ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๔๕ น.- ๑๑.๔๕ น.
๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
ประกาศผล
รายงานตัว
มอบตัว

ตารางสอบ
วิชา
คะแนนเต็ม
คณิตศาสตร์
๔๐ คะแนน
ภาษาอังกฤษ
๒๐ คะแนน
พักกลางวัน
วิทยาศาสตร์
๔๐ คะแนน

เวลา
๑๒๐ นาที
๖๐ นาที
๑๒๐ นาที

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์

๔. หลักฐานการมอบตัว
๔.๑ ปพ.๑: บ. (ม.๓) ฉบับจริง และสาเนา จานวน ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง) หรือใบรับรองการ
เป็นนักเรียนกรณีนักเรียนยังไม่จบหลักสูตร
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และฉบับถ่ายสาเนา จานวน ๑ ฉบับ (รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับสาเนาของบิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
๕. การรับสมัครรอบ ๒ (หากการรับสมัครรอบแรกนักเรียนยังไม่เต็มจานวนตามที่ประกาศ)
รับสมัคร
วันที่ ๗ – ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ประกาศผล
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิชัย บุษรารัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

