
 
ประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 

ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1393 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 

ในการดำเนนิการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ 
------------------------------------------------------------------- 

           เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต  โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล  หลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม  และเพื่อให้การรับนักเรียน  
เป็นไปตามนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว4592 
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง นโยบายและ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 (ฉบับที่ 2) 
ตามหนังสือ ที ่ ศธ 04006/ว108 ลงวันที ่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายและ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโดยเคร่งครัด  ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการรับนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่โดยให้สถานศึกษาดำเนินการ
ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1393 ลงวันที่ 29 
เมษายน 2564 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จึงขอประกาศกระบวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๖4  ดังนี้  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  จำนวนประมาณ 166  คน แยกตามแผนการเรียน (จำนวนนักเรียนที่รับแต่ละ
แผนการเรียน ขึ้นอยู่กับจำนวนของนักเรียน ม.๓ เดิมที่รับไว้  และการสละสิทธิ์สอบของนักเรียน ม.๓ เดิม กรณี 
ที่สอบได้แผนการเรียนอื่น) 

๑. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ รับจำนวน 99 คน 
๒. แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ   รับจำนวน 8 คน 
๓. แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ   รับจำนวน    32 คน 
๔. แผนการเรียนทั่วไป    รับจำนวน    27   คน 
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๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      (๑) สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
      (2) เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 (3) ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
      (4) เป็นโสด  ไม่จำกัดอายุ  ทั้งชายและหญิง 
 
๒. หลักฐานการสมัคร 

     2.1 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทีเ่ว็บไซต์โรงเรียน http://www.promma.ac.th   
           2.1.1 นักเรียนต้องศึกษา  อ่านระเบียบการรับสมัครตามประกาศอย่างเคร่งครัด   เพ่ือสิทธิประโยชน์ของ
ผู้สมัครโดยตรง  ทำความเข้าใจและเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครให้พร้อมก่อนทำการสมัคร 
           2.1.2 สิ่งที่ต้องเตรียมในการกรอกข้อมูลการสมัคร 
                    2.1.2.1 ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร (บัตรประชาชนผู้สมัคร, ทะเบียนบ้านผู้สมัคร) 
                    2.1.2.2 ข้อมูลบิดา-มารดา (ทะเบียนบ้านบิดา - มารดา) 
                    2.1.2.3 ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

           2.1.3 การกรอกข้อมูลการสมัคร  เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบ 
รับสมัครออนไลน์เสร็จสิ้น  ก่อนยืนยันบันทึกข้อมูลการสมัคร  ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพราะ
หลังจากบันทึกข้อมูลแล้วผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปสมัครซ้ำ หรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัครใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
           2.1.4 หลักฐานการกรอกข้อมูลการสมัคร ที่นักเรียนยืนยันรับรองความถูกต้องของข้อมูล “ข้าพเจ้ายินดี
ปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เรื่องการรับนักเรียนฯ  และขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไข หากโรงเรียนตรวจสอบพบว่า
นักเรียนกรอกข้อมูลหรือหลักฐานเป็นเท็จ จะถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย”  

     2.2  แนบไฟล์หล ักฐานการสมัครผ ่านระบบออนไลน์  (ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF) สำหรับคณะกรรมการ     
             ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร ดังนี้ 

   (1) สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓    ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
                   (ปพ.1)  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง    

   (๒) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
        (3) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
     2.3 การแนบไฟล์หลักฐานการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ไฟล์ภาพต้องชัดเจน   

          หมายเหตุ (1) เอกสารหลักฐานทุกฉบับ ผู ้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสาร  
หากโรงเรียนตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานที่ได้รับเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย  
การสมัครผ่านระบบออนไลน์  ผู้ปกครองและนักเรียนต้องตรวจสอบเอกสารการยื่นสมัครของนักเรียนให้ครบถ้วนและ
ถูกต้องก่อนการบันทึกและอัปโหลดข้อมูล ห้ามมีการปลอมแปลงเอกสารอย่างเด็ดขาด เช่น การปลอมแปลงภาพถา่ย
บุคคล หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น    
                 (2) คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนจะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้น หากโรงเรียนต้องการ
เอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม จะติดต่อกลับนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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๓. กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแตว่ันเสาร์ ที ่24 เมษายน พ.ศ. 2564 – วันพุธ ที ่28 เมษายน พ.ศ. 2564  

       โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กำหนดการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ ที่  http://www.promma.ac.th  

ให้ผู ้สมัครสามารถกรอกข้อมูล  และอัปโหลดเอกสารหลักฐาน ผ่านระบบออนไลน์    ในวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน  

พ.ศ. 2564 – วันพุธ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยเปิดระบบการรับสมัคร เวลา 08.00น. และปิดระบบ 

การรับสมัคร เวลา 16.30น. ของทุกวัน 

       ผู้ปกครองและนักเรียนศึกษาขั้นตอนการรับสมัคร ที่ http://www.promma.ac.th 

๔. การสอบคัดเลือก 

 กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย ์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามตารางดังต่อไปนี้ 

 
ฉบับท่ี วิชา เวลา จำนวน (นาที) จำนวน (ข้อ) 

1 
 

คณิตศาสตร์ 
๐๙.๐๐ - 10.30น. 90 

30 
วิทยาศาสตร์ ๕๐ 

2 
 

ภาษาไทย 
10.30 - 12.00น. 

 
90 

40 
สังคมศึกษา 40 
ภาษาอังกฤษ 40 

                 หมายเหต ุ  เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาที่สอบ ไม่เกินเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

๕. เกณฑ์การคิดคะแนนในการสอบคัดเลือก 

 

แผนการเรียน 
อัตราส่วนคะแนน (ร้อยละ) 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

๑.แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ๒๕ ๑๒.๕ ๒๕ ๑๒.๕ ๒๕ 

๒.แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ ๒๕ ๒๕ ๑๒.๕ ๑๒.๕ ๒๕ 

๓.แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ ๑๒.๕ ๒๕ ๑๒.๕ ๒๕ ๒๕ 

๔.แผนการเรียนทั่วไป ๑๒.๕ ๒๕ ๑๒.๕ ๒๕ ๒๕ 

 

6. เอกสาร/หลักฐานการเข้าสอบ  

          ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นหลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ กรณีไม่นำมาแสดงในวันสอบ 

ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าสอบ 
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7. เอกสารที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมนำมายื่นเป็นหลักฐานในวันสอบ สำหรับคณะกรรมการระดับโรงเรียนตรวจสอบ 
    คุณสมบัติการสมัคร ดังนี้  
           7.1 พิมพ์ (Print) ใบสมัครออนไลน์ ที่ติดรูปมายื่นเป็นหลักฐานในวันสอบ 
           7.2 สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ปพ.1) 
                 โดยถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ในกระดาษแผ่นเดียวกัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
           7.3 สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
           7.4 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
                โดยนำเอกสารลำดับที่ 7.1 - 7.4 บรรจุซองให้เรียบร้อย และระบุรายละเอียดหน้าซอง ดังนี้ 
                  1. ลำดับที่ในห้องสอบ   
                  2. ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสอบ  

                  3. เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ  

                  4. สถานที่สอบ (ระบุห้องสอบ) 
                  5. แผนการเรยีน (ระบุแผนการเรียนที่สมัคร) 
 

ตัวอย่างการเขียนหน้าซองเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสอบ 
 
  

 
 
 
 

 

 

8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  
       โรงเรียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบและแผนผังที่นั่งสอบ ในวันศุกร์ ที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทีเ่ว็บไซต์โรงเรียน http://www.promma.ac.th   
 
9. การประกาศผลการสอบ 
          9.1 กำหนดการประกาศผลการสอบ ในวันอังคาร ที ่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่เว ็บไซต์โรงเรียน 
http://www.promma.ac.th   
         9.2  กรณีที่ลำดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันหลายคน โรงเรียนจะพิจารณาจากผลคะแนนสอบ เป็นเกณฑ์ตัดสิน 
ดังนี้ 
       9.2.1 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ จะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเกณฑ์ตัดสิน หาก
ยังมีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ 
        9.2.2 แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ จะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นเกณฑ์ตัดสิน หากยังมีคะแนน
เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาสังคมศึกษา ตามลำดับ 
       9.2.3 แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ จะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเกณฑ์ตัดสิน หากยังมี
คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ตามลำดับ 
      9.2.4 แผนการเรียนทั่วไป จะพิจารณาคะแนนวิชาสังคมศึกษา เป็นเกณฑ์ตัดสิน หากยังมีคะแนนเท่ากัน 
จะพิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาไทย ตามลำดับ 

หลักฐานการสมัครสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
ลำดับที่ 2 
นายรักดี   มีน้ำใจ 
เลขประจำตัวสอบ 80008 
สถานท่ีสอบ ห้อง 224 

            แผนการเรียน ศิลป์ - คำนวณ 



-5- 
 

10. การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 
          โรงเรียนกำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนและประชุมผู ้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา ๒๕๖4 วันอาทิตย์ ที ่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  นักเร ียนไม่มามอบตัว ตามวันและเวลาที ่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์   
โดยมีเอกสารหลักฐานการมอบตัว  ดังนี้ 

(๑) หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (ปพ.1) ฉบับตัวจริง  
และสำเนาที่ถ่ายเอกสารหน้า - หลังในกระดาษแผ่นเดียวกัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  
จำนวน 1 ฉบับ 

(๒) ทะเบียนบ้านนักเรียน (ฉบับตัวจริง) และสำเนา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

(๓) ทะเบียนบ้านบิดา (ฉบับตัวจริง) และสำเนา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
(๔) ทะเบียนบ้านมารดา (ฉบับตัวจริง) และสำเนา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
(๕) รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หน้าตรง  ขนาด ๑.5 นิ้ว จำนวน 1 ฉบับ 
(๖) บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน (ฉบับตัวจริง) และสำเนา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

จำนวน 1 ฉบับ 
(๗) สำเนาสูติบัตร (กรณีบิดามารดาแยกทางหรือหย่าร้าง ไม่สามารถติดต่อขอเอกสารทะเบียนบ้านจากฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งได้  ให้ใช้สูติบัตรแทน เพื่อตรวจสอบชื่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

(๘) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน บิดามารดา (ถ้าเปลี่ยน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
จำนวน 1 ฉบับ 

(๙) แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม 
(10)  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม ทำหลักฐานการมอบตัวนักเรียนกับโรงเรียน 

          (11)  ค่าใช้จ่ายตามรายการโครงการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
 

11. เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับนักเรียน 
       1. หากโรงเรียนตรวจสอบภายหลัง พบว่า นักเรียนคนใด ขาดคุณสมบัติ  โรงเรียนมีสิทธิ์เพิกถอน/ยกเลิก รายชื่อ
นักเรียนที่ประกาศผลไปแล้วได้  โดยนักเรียนจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ  
       2. ผู้ที ่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 แล้ว หากโรงเรียนตรวจสอบภายหลัง  
พบว่า ข้อความหรือเอกสารใดๆ เป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะคัดชื ่อออกจากการเป็นนักเรียน 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
 

ทั้งนี้ ประกาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสม ขอให้นักเรียน  
และผ ู ้ปกครอง ต ิดตามข ่าวสารสถานการณ์ต ่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพื ้นฐาน  
และการประชาสัมพันธ์ทาง website โรงเรียน http://www.promma.ac.th ในโอกาสต่อไป   

 
    ประกาศ ณ วันที่  3  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
    
 
              

 (นายอรุณ   สรรพคุณ) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 


