กำหนดวัน เวลำ

กำหนดกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนพิบูลประชำสรรค์
ในระดับชั้น อ.1 ป.1 ม.1 และ ม.4
กิจกรรม

สถำนที่

21-๒5 ก.พ.๒๕62 รับสมัคร
เวลำ 08.30-15.30 น. อนุบำล ๑ อำยุ 3 ขวบ ครึ่ง

จำนวน 30 คน
อนุบำล ๑ อำยุ 4 ขวบ
จำนวน 30 คน
(เกิด ไม่เกินวันที่ 15 พ.ค.2559 นับถึง 16 พ.ค.2562)
ประถมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 4

จำนวน 185 คน
จำนวน 170 คน
จำนวน 160 คน

อำคำร 2
ห้องพิพิธภัณฑ์จอมพล ป.ฯ

๒-๖ มี.ค. ๒๕62
เวลำ 09.00 น.
17 มี.ค. ๒๕62
เวลำ 09.00 น.

คณะกรรมกำรรับนักเรียนของโรงเรียนพิจำรณำคัดเลือก/
คัดกรอง (ผู้ปกครองพำนักเรียนมำคัดเลือก/คัดกรอง)

จะประกำศให้ทรำบ
ในวันที่นัดคัดเลือก/คัดกรอง

ประกำศผล และแจ้งผลกำรคัดเลือกให้นักเรียนทรำบเป็น
รำยบุคคล (นักเรียนมำดูประกำศผลทีโ่ รงเรียน) และ
นักเรียนรำยงำนตัว ยืนยันกำรเข้ำเรียน

ป้ำยประกำศ หน้ำห้องวิชำกำร

12 พ.ค. 2562
เวลำ 09.00 น.

มอบตัวเข้ำเรียน
ผู้ปกครองพำนักเรียนไปมอบตัว และส่งเอกสำรหลักฐำน
มอบตัวเข้ำเรียน

อำคำรโรงอำหำร

เอกสำร หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครเข้ำเรียน จำนวน 1 ชุด
1. ใบสมัคร ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน คำรับรองของผู้นำชุมชน ตำมแบบของโรงเรียน
2. สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน มีที่อยู่ในกรุงเทพฯ และ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ของนักเรียน
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ของ บิดำ มำรดำ
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง(ถ้ำมี)
5. สำเนำสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน เฉพำะเข้ำ อ. 1 และ ป. 1
6. ใบรับรองผลกำรเรียนอนุบำล 2 อนุบำล 3 เฉพำะเข้ำ ป.1
7. ใบรับรองผลกำรเรียน เฉพำะเข้ำ ม. 1 และ ม. 4
8. รูปถ่ำยนักเรียน ขนำด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป

หมำยเหตุ อ.1 นับอำยุถึงวันที่ 16 พฤษภำคม 2562
9.

ติดต่อสอบถำมได้ที่ 02 245 0448 ต่อ 119 (วิชำกำร)
งำนรับนักเรียน
ฝ่ำยบริหำรวิชำกำรโรงเรียนพิบูลประชำสรรค์

กำหนดกำรรับนักเรียน ชั้น อ.1 ป.1 ม. 1 และ ม. 4 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนพิบูลประชำสรรค์
เอกสำร หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครเข้ำเรียน
กิจกรรม
กำหนดวัน เวลำ
รับใบสมัคร
ทีห่ ้องวิชำกำรอำคำร 2 หรือ ดำวน์โหลดที่ www..pbps.go.th

รับสมัคร
ผู้ปกครองพำนักเรียนมำสมัคร (นักเรียนแต่งชุดนักเรียน)

คัดเลือก คัดกรอง
ผู้ปกครองพำนักเรียนมำคัดเลือก คัดกรอง (นักเรียนแต่งชุด
นักเรียน)

ประกำศผล
นักเรียนมำดูประกำศผลที่โรงเรียน รำยงำนตัว ยืนยันกำร
เข้ำเรียนและ เซ็นชื่อ รับเอกสำรชุดใบมอบตัวเข้ำเรียน

มอบตัวเข้ำเรียน
ผู้ปกครองพำนักเรียนมำมอบตัว และส่งเอกสำรหลักฐำนมอบตัว
เข้ำเรียน

10 ม.ค.- 20 ก.พ. 2562 1. ใบสมัคร ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน คำรับรองของผู้นำชุมชน ตำมแบบของ
โรงเรียน
2. สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน มีที่อยู่ในกรุงเทพฯ และ
21-๒5 ก.พ.๒๕62
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ของนักเรียน
เวลำ 08.30-15.30 น.
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ของ บิดำ มำรดำ
๒-๖ มี.ค. ๒๕62
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง(ถ้ำมี)
เวลำ 09.00 น.
5. สำเนำสูติบัตร (ใบเกิด) เฉพำะเข้ำ อ. 1 และ ป. 1
6. ใบรับรองผลกำรเรียนอนุบำล 2 อนุบำล 3 เฉพำะเข้ำ ป.1
7. ใบรับรองผลกำรเรียน เฉพำะเข้ำ ม. 1 และ ม. 4
17 มี.ค. ๒๕62
8. รูปถ่ำยนักเรียน ขนำด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป
เวลำ 09.00 น.

12 พ.ค. 2562
เวลำ 09.00 น.

หมำยเหตุ อ.1 นับอำยุถึงวันที่ 16 พฤษภำคม 2562
ติดต่อสอบถำมได้ที่ 02 245 0448 ต่อ 119 (วิชำกำร)
เอกสำรเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนพิเศษ กรณีรับเพิ่ม
- ใบวัดระดับสติปญ
ั ญำ จำกสถำนพยำบำลของรัฐบำล
- ใบตรวจวินิจฉัยโรค จำกสถำนพยำบำลของรัฐบำล
- ใบขึ้นทะเบียนคนพิกำร
- บัตรประจำตับคนพิกำร

