ประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4
ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1393 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
ในการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่
------------------------------------------------------------------เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชกฤษฎีกาว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม และเพื่อให้การรับ
นักเรียนเป็นไปตามนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว4592
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 (ฉบับที่ 2)
ตามหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว108 ลงวัน ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้ ส ถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโดยเคร่งครัด ดังนั้นเพื่อให้ กระบวนการรับนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ปลอดภัย จากการแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื ้ อ ไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยให้ ส ถานศึ ก ษา
ดำเนินการตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1393
ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จึงขอประกาศกระบวนการรับนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๖ ห้อง 264 คน
๑. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
(2) เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(3) ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
(4) เป็นโสด ไม่จำกัดอายุ ทั้งชายและหญิง

-2๒. หลักฐานการสมัคร
2.1 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทีเ่ ว็บไซต์โรงเรียน http://www.promma.ac.th
2.1.1 นักเรียนต้องศึกษา อ่านระเบียบการรับสมัครตามประกาศอย่างเคร่งครัด เพื่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้สมัครโดยตรง ทำความเข้าใจและเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครให้พร้อมก่อนทำการสมัคร
2.1.2 ก่อนทำการสมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนว่า เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หรือเป็น
นักเรียนประเภททั่วไป เพื่อเตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครตามประเภทนั้นๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2.1.3 สิ่งที่ต้องเตรียมในการกรอกข้อมูลการสมัคร
2.1.3.1 ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร (บัตรประชาชนผู้สมัคร, ทะเบียนบ้านผู้สมัคร)
2.1.3.2 ข้อมูลบิดา-มารดา (ทะเบียนบ้านบิดา - มารดา)
2.1.3.3 ข้อมูลผู้ปกครอง (ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง)
2.1.3.4 ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.4 การกรอกข้อมูลการสมัคร เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบ
รับสมัครออนไลน์เสร็จสิ้น ก่อนยืนยันบันทึกข้อมูลการสมัคร ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพราะ
หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปสมัครซ้ำ หรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัครใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ได้
2.1.5 หลักฐานการกรอกข้อมูล การสมัคร ที่นักเรียนยืนยันรับรองความถูกต้องของข้อมูล “ข้าพเจ้ายินดี
ปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เรื่องการรับนักเรียนฯ และขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไข หากโรงเรียนตรวจสอบพบว่า
นักเรียนกรอกข้อมูลหรือหลักฐานเป็นเท็จ จะถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย”
2.2 แนบไฟล์ ห ลั ก ฐานการสมั ค รผ่ า นระบบออนไลน์ (ไฟล์ ภ าพ หรื อ ไฟล์ PDF) สำหรั บ คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร ดังนี้
2.2.1 สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
(ปพ.1) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2.2.2 สำเนาทะเบีย นบ้านที่มีชื่อบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา และนักเรียน พร้อมลงลายมื อชื่ อ
รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนักเรียนอาศัยอยู่จริงกับบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา)
2.2.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ปกครองและนักเรียน (กรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ที่ไม่ได้อาศัย
อยู่จริงกับบิดา มารดา แต่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เป็น
เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านลงนามรับรองการอาศัยอยู่จริงในสำเนา
ทะเบียนบ้านของนักเรียนด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.3 การแนบไฟล์หลักฐานการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ไฟล์ภาพต้องชัดเจน

-3หมายเหตุ (1) เอกสารหลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสาร หาก
โรงเรียนตรวจสอบ พบว่า เอกสารหลักฐานที่ได้รับเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย การสมัคร
ผ่านระบบออนไลน์ ผู้ปกครองและนักเรียนต้องตรวจสอบเอกสารการยื่นสมัครของนักเรียนให้ครบถ้วนและถูกต้อง
ก่อนบันทึกและอัปโหลดข้อมูล ห้ามมีการปลอมแปลงเอกสารอย่างเด็ดขาด เช่น จงใจสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้
ได้รับสิทธิ์ว่าอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน การปลอมแปลงภาพถ่ายบุคคล เป็นต้น
(2) คณะกรรมการรับ สมัครนักเรียนจะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้น หากโรงเรียน
ต้องการเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม จะติดต่อกลับนักเรียนเป็นรายบุคคล
(3) กรณีคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ได้พิจารณาสิทธิ์การอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการแล้ว และ
ลงความเห็นว่า นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการจริง หรือขาดคุณสมบัติใดๆ อันเกี่ยวข้องกัน โรงเรียนจะตัดสิน
ให้นักเรียนผู้นั้น เข้าเป็นผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป ทั้งนี้การวินิจฉัยของ
กรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนให้ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
๓. กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 – วันพุธ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
3.1 นักเรียนความสามารถพิเศษ
รับสมัครวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 – วันอังคาร ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
3.2 นักเรียนสอบคัดเลือก
รับสมัครวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 – วันพุธ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กำหนดการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ ที่ http://www.promma.ac.th
ให้ ผ ู ้ ส มั ค รสามารถกรอกข้ อ มู ล และอั ป โหลดเอกสารหลั ก ฐาน ผ่ า นระบบออนไลน์ ในวั น เสาร์ ที ่ 24
เมษายน พ.ศ. 2564 – วั น พุ ธ ที ่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยเปิ ด ระบบการรั บ สมั ค ร เวลา 08.00น.
และปิดระบบการรับสมัคร เวลา 16.30น. ของทุกวัน
ผู้ปกครองและนักเรียนศึกษาขั้นตอนการรับสมัคร ที่ http://www.promma.ac.th
๔. ประเภทของนักเรียน
๔.๑ นักเรียนความสามารถพิเศษ จำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย
๔.๑.๑ ความสามารถด้านกีฬา รับจำนวน ๖ คน
4.1.1.1 วอลเลย์บอลหญิง จำนวน 4 คน
4.1.1.2 ฟุตบอลชาย
จำนวน 2 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
(1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
(2) ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาตามทีส่ มัคร
(3) ได้รับรางวัลที่ ๑ - ๓ ในการแข่งขันระดับภาค ระดับประเทศ
(4) เป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค
(5) ต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาตามที่สมัคร
(6) ต้องเป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ในการฝึกซ้อมตามที่ผู้ฝึกสอนกำหนด
(7) ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง กฎ ระเบียบ ตามที่ผู้ฝึกสอนหรือโรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด
(8) ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียน
(9) ต้องสังกัดชุมนุมพลศึกษาของโรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัด
เพชรบุรี และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
(10) ต้องมาทดสอบความสามารถภาคปฏิบัติ (นำชุดกีฬามาในวันทดสอบ)

-4หลักฐานการสมัคร (เพิ่มเติมจากหลักฐานทั่วไป)
สำเนาหลักฐานกรณีผู้สมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ ให้มายื่นหลักฐานเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของ
ผู้สมัครเพิ่มเติม ในวันสอบภาคปฏิบัติ ในวันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30น. ณ โถงอาคาร 100 ปี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
- หนังสือรับรองหรือเอกสารทางราชการที่แสดงหรือบ่งบอกถึงความสามารถพิเศษด้านกีฬาตามที่สมัคร
- แฟ้มสะสมผลงานหรือเกียรติบัตรที่แสดงถึงผลงานทางด้านกีฬาที่สมัครและอื่นๆ (ถ้ามี)
๔.๑.๒ ความสามารถด้านศิลปะ รับจำนวน ๖ คน ดังนี้
๔.๑.๒.๑ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) จำนวน ๓ คน
๔.๑.๒.๒ นาฏศิลป์
จำนวน ๓ คน
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
(1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
(2) มีทักษะและประสบการณ์ตามประเภทที่สมัครเป็นอย่างดี
(3) มีเอกสารหลักฐานรับรอง (แฟ้มสะสมงาน)
(4) ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมที่สมบูรณ์ที่สุดมาในวันสอบภาคปฏิบัติ
(5) ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง กฎระเบียบตามทีโ่ รงเรียนกำหนด
(6) ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียน
(7) ต้องสังกัดชุมนุมศิลปะและนาฏศิลป์ของโรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนพรหมานุสรณ์
จังหวัดเพชรบุรี และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
หลักฐานการสมัคร (เพิ่มเติมจากหลักฐานทั่วไป)
สำเนาหลักฐานกรณีผู้สมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ ให้มายื่นหลักฐานเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของ
ผู ้ ส มั ค รเพิ ่ ม เติ ม ในวั น สอบ ภาคปฏิ บ ั ต ิ ในวั น พุ ธ ที ่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30น.
ณ โถงอาคาร 100 ปี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
- หนังสือรับรองหรือเอกสารทางราชการที่แสดงหรือบ่งบอกถึงความสามารถพิเศษด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)
และนาฏศิลป์ตามที่สมัคร
- แฟ้มสะสมผลงานหรือเกียรติบัตรที่แสดงถึงผลงานทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) และนาฏศิลป์ที่สมัครและ
อื่นๆ (ถ้ามี)
๔.๒ นักเรียนสอบคัดเลือก จำนวน ๒๒๘ คน ประกอบด้วย
๔.๒.1 นักเรียนทั่วไป
ร้อยละ ๖๐ จำนวน ๑๓๗ คน
๔.๒.2 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ ๔๐ จำนวน ๙๑ คน
นักเรียนทั่วไป หมายถึง ลำดับ ที่ 1-137 จากนักเรียนทั้งในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง ลำดับที่ 138 -228 (91 คน) จากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเท่านั้น

-5เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย
(๑) เขตพื้นที่อำเภอเมือง
-ตำบลท่าราบ

-ตำบลคลองกระแชง

-ตำบลต้นมะพร้าว

-ตำบลธงชัย

-ตำบลนาวุ้ง

-ตำบลบ้านกุ่ม

-ตำบลบ้านหม้อ

-ตำบลโพพระ

-ตำบลไร่ส้ม

-ตำบลเวียงคอย

-ตำบลหนองพลับ

-ตำบลหัวสะพาน

-ตำบลต้นมะม่วง

-ตำบลช่องสะแก หมู่ที่ 1, 2, 6, 8, 10

-ตำบลโพไร่หวาน หมู่ที่ 1-5, 7

-ตำบลหนองโสน หมู่ ๑ - ๓, ๕ – ๗
(๒) เขตพื้นที่ผ่อนปรน ให้นักเรียนในเขตพื้นที่ผ่อนปรนต่อไปนี้ ได้ใช้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนตามที่กำหนด
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
อำเภอเมืองเพชรบุรี เฉพาะ ตำบลช่องสะแก หมู่ ๓
อำเภอบ้านลาด เฉพาะ -ตำบลไร่โคก

-ตำบลโรงเข้

-ตำบลสมอพลือ หมู่ ๑ – ๖

-ตำบลลาดโพธิ์

-ตำบลสะพานไกร

-ตำบลท่าเสน หมู่ที่ ๗ - ๙

คุณสมบัติของนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง ๒ ข้อดังนี้
(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
(๒) ต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านลงนามรับรอง
การอาศัยอยู่จริงในสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
๔.๓ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 24 คน
เพื่อให้การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 จึงกำหนดเงื่อนไขพิเศษ ในการรับนักเรียน
เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดังนี้
(1) เป็นนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของผู้บริจาคที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขหรือ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(2) เป็นนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
(3) เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรเสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
(4) เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
(5) เป็นนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

-6๕. กำหนดการสอบคัดเลือก
๕.๑ นักเรียนความสามารถพิเศษ สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ ในวันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 08.30น. ณ โถงอาคาร 100 ปี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ
ทุกประเภทที่ ผ ่า นการสอบภาคปฏิบ ัติ ต้องมาเข้าสอบวั ดความรู้ ภ าคทฤษฎี ต ามตารางสอบ ในวันเสาร์ ที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการพิจารณาจัดห้องเรียน หากไม่เข้าสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี
ด้วยเหตุใดๆ ก็ตามถือว่า สละสิทธิ์
๕.๒ นักเรียนสอบคัดเลือก สอบคัดเลือกวันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (เวลา 08.00น. เข้าประชุม
รับฟังคำชี้แจง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ) และเข้าสอบตามตารางสอบ ดังต่อไปนี้
ฉบับที่
วิชา
คณิตศาสตร์
1
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
2
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

เวลา

จำนวน (นาที)

๐๙.๐๐ - 10.30น.

90

10.30 - 12.00น.

90

จำนวน (ข้อ)
30
๕๐
40
40
40

หมายเหตุ เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาทีส่ อบ ไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
5.3 เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียนและวิธีการคิดคะแนน
นำคะแนนการสอบทั้ง 5 รายวิชา ในสัดส่วนคะแนนเท่ากัน มารวมกันและนำมาประมวลผลการสอบ
คัดเลือกนักเรียน จำนวน 228 คน โดยเรียงลำดับคะแนน มีลำดับขั้นตอน ดังนี้
5.3.1 ประมวลผลนักเรียนทั่วไป หมายถึง ลำดับที่ 1-137 จากนักเรียนทั้งในเขตพื้นที่บริการ
และนอกเขตพื้นที่บริการ
5.3.2 ประมวลผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง ลำดับที่ 138-228 (91 คน) จากนักเรียนใน
เขตพื้นทีบ่ ริการเท่านั้น
5.3.3 ประมวลผลนักเรียนสำรอง หมายถึง นักเรียนทั้งในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ
รวมกัน ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับ
ทั้งนี้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จะได้รับสิทธิ์ทั้งประเภทนักเรียนทั่วไป และประเภทนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ
5.3.4 กรณี ท ี ่ ล ำดั บ สุ ด ท้ า ยมี ค ะแนนเท่ า กั น หลายคน โรงเรี ย นจะพิ จ ารณาจากผลคะแนนสอบ
วิชาคณิตศาสตร์ เป็นเกณฑ์ตัดสิน หากยังมีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ตามลำดับ

-76. เอกสาร/หลักฐานการเข้าสอบ
ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นหลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ กรณีไม่นำมาแสดงในวันสอบ
ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าสอบ
7. เอกสารที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมนำมายื่นเป็นหลักฐานในวันสอบ สำหรับคณะกรรมการระดับโรงเรียน ตรวจสอบ
คุณสมบัติการสมัคร ดังนี้
7.1 พิมพ์ (Print) ใบสมัครออนไลน์ ที่ติดรูปมายื่นเป็นหลักฐานในวันสอบ
7.2 สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (ปพ.1)
โดยถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ในกระดาษแผ่นเดียวกัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
7.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา และนักเรียน (กรณีนักเรียนอาศัยอยู่จริง
กับบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา)
7.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ปกครองและนักเรียน (กรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ที่ไม่ได้อาศัยอยู่จริง
กับบิดา มารดา แต่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เป็นเจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ลงนามรับรองการอาศัยอยู่จริงในสำเนาทะเบียนบ้าน
นักเรียนด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
- นั ก เรี ย นที ่ อ าศั ย อยู ่ จ ริ ง กั บ บิ ด ามารดา หรื อ บิ ด า หรื อ มารดา แนบเอกสารลำดั บ ที ่ 7.1 - 7.3
- นักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่จริงกับ บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา แต่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แนบเอกสารลำดับที่ 7.1 - 7.2 และ 7.4
เอกสารให้นักเรียนบรรจุซองให้เรียบร้อย และระบุรายละเอียดหน้าซอง ดังนี้
1. ลำดับที่ในห้องสอบ
2. ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสอบ
3. เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ
4. สถานที่สอบ (ระบุห้องสอบ)
5. ประเภทการสมัครสอบ (ระบุประเภทที่สมัคร)
ระบุข้อความ หน้าซองด้านล่าง ให้ตรงตามคุณสมบัติในการสมัครของนักเรียนให้ครบถ้วน ว่าเป็นไปตาม
คุณสมบัติของนักเรียนประเภทใด เช่น
ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประเภท นักเรียนทั่วไป
ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา
ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ
ประเภท นักเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา
ประเภท นักเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ
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หลักฐานการสมัครสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ลำดับที่ 2
เด็กชายรักดี มีน้ำใจ
เลขประจำตัวสอบ 60009
สถานที่สอบ ห้อง 224
ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ และแผนผังที่นั่ง สอบ ในวันศุกร์ ที่ 7
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทีเ่ ว็บไซต์โรงเรียน http://www.promma.ac.th
9. ประกาศผลสอบ ผ่านทางระบบออนไลน์ ดังนี้
9.1 ประกาศผลสอบ
9.1.1 ประกาศผลสอบนักเรียนความสามารถพิเศษ ในวัน ศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.promma.ac.th ทั้งนี้นักเรียนต้องมาเข้าสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี ในวันเสาร์ ที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการพิจารณาจัดห้องเรียน หากไม่เข้าสอบด้วยเหตุใดๆ ก็ตามถือว่า
สละสิทธิ์
9.1.2 ประกาศผลสอบ นั ก เรี ย นที ่ ส อบคั ด เลื อ ก ในวั น จั น ทร์ ที ่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.promma.ac.th
9.2 การประกาศรายชื่อนักเรียนสำรอง จะประกาศรายชื่อนักเรียนทั้งในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่
บริการรวมกัน หากมีกรณีนักเรีย นสละสิทธิ์ จะเรียกนักเรียนตามบัญชีรายชื่อนักเรียนสำรองที่มีคะแนนสู งสุ ด
เรียงตามลำดับ ทั้งนี้ให้บัญชีสอบสิ้นสุดภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2564
10. การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน
โรงเรียนกำหนดการรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖4 ในวั น เสาร์ ที ่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30น. ณ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
โรงเรี ย นพรหมานุ ส รณ์ จ ั ง หวั ด เพชรบุ รี นั ก เรี ย นไม่ ม ารายงานตั ว และมอบตั ว ตามวั น และเวลาที ่ ก ำหนด
ถือว่าสละสิทธิ์ โดยมีเอกสารหลักฐานการมอบตัว ดังนี้
(1) หลักฐานการสำเร็จ การศึก ษาชั้นประถมศึ กษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึ กษาธิก าร (ปพ.1)
ฉบับตัวจริง และสำเนาที่ถ่ายเอกสารหน้า - หลังในกระดาษแผ่นเดียวกัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
(2) ทะเบียนบ้านนักเรียน (ฉบับตัวจริง) และสำเนา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

-9(3) ทะเบียนบ้านบิดา (ฉบับตัวจริง) และสำเนา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
(4) ทะเบียนบ้านมารดา (ฉบับตัวจริง) และสำเนา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
(5) รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม หน้าตรง ขนาด ๑.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
(6) บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน (ฉบับตัวจริง) และสำเนา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ
(7) สำเนาสูติบัตร (กรณีบิดามารดาแยกทางหรือหย่าร้าง หรือขาดการติดต่อเป็นเวลานาน ไม่สามารถติดต่อ
ขอเอกสารทะเบี ย นบ้ านจากฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ได้ ให้ใช้ส ูติบั ตรแทน เพื่อตรวจสอบชื ่ อบิด ามารดา
ผู้ให้กำเนิด) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
(8) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน บิดามารดา (ถ้าเปลี่ยน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
(9) แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม
(10) บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม ทำหลักฐานการมอบตัวนักเรียนกับโรงเรียน
(11) ค่าใช้จ่ายตามรายการโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
11. เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับนักเรียน
1. หากโรงเรียนตรวจสอบภายหลัง พบว่า นักเรียนคนใด ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนมีสิทธิ์เพิกถอน/ยกเลิก รายชื่อ
นักเรียนที่ประกาศผลไปแล้วได้ โดยนักเรียนจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ
2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้า ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้ว หากโรงเรียนตรวจสอบภายหลั ง
พบว่า ข้อความหรือเอกสารใดๆ เป็น เท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักเรีย น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3. ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ คั ด เลื อ กให้ ศ ึ ก ษาระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 1 โรงเรี ย นพรหมานุ ส รณ์ จ ั ง หวั ด เพชรบุ รี
ปีการศึกษา 2564 จะต้องผ่านการดำเนินการตามขั้นตอน คือ การสมัคร การสอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัว
ตามวันเวลาที่กำหนด หากดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนถือว่า สละสิทธิ์
4. นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ ต้องเข้าทดสอบภาคปฏิบัติและทดสอบภาคทฤษฎีตามตารางที่กำหนด
เมื่อได้รับการคัดเลือกให้ ศึกษาต่อในโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในด้านที่ได้รับ
การคัดเลือกให้กับโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน โดยไม่มีกรณียกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ประกาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสม ขอให้นักเรียน
และผู ้ ป กครอง ติ ด ตามข่ า วสารสถานการณ์ ต ่ า งๆ จากสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานและ
การประชาสัมพันธ์ทาง website โรงเรียน http://www.promma.ac.th ในโอกาสต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายอรุณ สรรพคุณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

