
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1 จํานวน 405 คน 
 
 

 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ   รับ  200  คน 
 นักเรียนทั่วไป                   รับ  129  คน 
 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ           รับ    40  คน 
 นักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร   รับ    36  คน 

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 4 จํานวน  320  คน 
 

 ม.3  โรงเรียนเดิม            รับ   256   คน   
 ม.3  โรงเรียนอื่นๆ           รับ    64    คน 

 

แผนการเรียนที่เปดรับ 
แผนการเรียนที่ 1  -    วิทย   -  คณิต 
 แผนการเรียนที่ 2  -    คณิต  -  คอมฯ 

                       แผนการเรียนที่ 3  -    คณิต  -  ภาษา 
                       แผนการเรียนที่ 4  -    ภาษา  - สังคม 

   
 



 

 
 

 

ประเภทนักเรียน 
และจํานวนที่รับ 

วัน  เดือน  ป 
ที่สมัคร / ดําเนินการ แนวปฏิบัติ 

   
1.  นักเรียนในเขต 
     พื้นที่บริการ 
  -  รับจํานวน 200 คน 

21 - 25  มีนาคม  2563 
เวลา  08.30  -16.30  น. 

 ยื่นใบสมัคร 
       ณ  โรงเรียนคงคาราม 

28  มีนาคม  2563 
เวลา  08.45 – 15.05 น. 

 สอบคัดเลือก 
       ณ  โรงเรียนคงคาราม 

1  เมษายน  2563 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 

 ประกาศผลและรายงานตัว   
ไมมารายงานตัวถือวา 
สละสิทธิ์ 

6  เมษายน  2563 
เวลา 09.00 – 16.30  น. 

 มอบตัว ณ โรงเรียนคงคาราม 
ไมมามอบตัวถือวาสละสิทธิ์ 

 
2.  นักเรียนทั่วไป 
  -  รับจํานวน  129  คน 

21 - 25  มีนาคม  2563 
เวลา  08.30  -16.30  น. 

 ยื่นใบสมัคร 
       ณ  โรงเรียนคงคาราม 

28  มีนาคม  2563 
เวลา  08.45 – 15.05 น. 

 สอบคัดเลือก 
       ณ  โรงเรียนคงคาราม 

1  เมษายน  2563 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 

 ประกาศผลและรายงานตัว 
ไมมารายงานตัวถือวา 
สละสิทธิ์ 

6  เมษายน  2563 
เวลา 09.00 – 16.30  น. 

 มอบตัว ณ โรงเรียนคงคาราม 
ไมมามอบตัวถือวาสละสิทธิ์ 

 

 

 

 

  

 

 

ที ่ รายวิชา เวลา นาท ี
จํานวน 
ขอสอบ 

คะแนน 

1 คณิตศาสตร 08.45 - 09.45 น. 60 30 50 
2 ภาษาไทย 09.50 – 10.50 น. 60 50 50 

3 วิทยาศาสตร 10.55 – 11.55 น. 60 50 50 

4 สังคมศึกษา 13.00 - 14.00 น. 60 50 50 

5 ภาษาอังกฤษ 14.05 - 15.05 น. 60 50 50 
รวม 250                     

      หมายเหตุ : เนือ้หาที่กําหนดในรายวิชาที่สอบ  ม.4 ใชหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
                         (เนื้อหา ม.3) ประกาศผลโดยใชคะแนนรวม 5 วิชา รอยละ 70 และใชคะแนน O-NET รอยละ 30 
 

 

                                  หลักฐานการมอบตวั      
ชั้น  ม.1 ชั้น  ม.4 

1.  ปพ.1 ฉบับจริงพรอมฉบับถายเอกสาร 1 ฉบับ 1. ปพ.1  ฉบับจริงพรอมฉบับถายเอกสาร 1 ฉบับ 

2.  ทะเบียนบานฉบับจริง   และฉบับถายเอกสาร  
    พรอมสําเนาถูกตองของนักเรียน  บิดา  และ   
    มารดา 

2. ทะเบียนบานฉบับจริง  และฉบับถายเอกสาร 
    พรอมสําเนาถูกตองของนักเรียน บิดา และ 
    มารดา 

3.  คาธรรมเนียมในการมอบตัว  3,350  บาท/ 
    คาอาหารกลางวัน  2,000  บาท  รวมทั้งหมด 
    5,350  บาท 

3.  คาธรรมเนียมในการมอบตัว  3,250  บาท 

4.  ผูปกครองโดยชอบธรรม 4.  ผูปกครองโดยชอบธรรม 

5.  รูปถาย 1.5  น้ิว 1 รูป 5.  รูปถาย 1.5  น้ิว 1 รูป 

 



 
 

 

 
           
           1. คุณสมบัติของผูสมัครและหลักฐานการสมัคร 
          1.1  ชั้นมธัยมศึกษาปที่   1  รับจํานวน  405  คน 
                     1.1.1  คุณสมบัต ิ
                                (1)  สําเร็จการศึกษา ตามหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ  
                เทียบเทาหรือกําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปที่  6    
                ปการศึกษา 2562   หรือเทียบเทา                                            
                         (2)   เปนโสด 

               (3)   ไมจํากดัอายุ         
                         1.1.2  หลักฐานการสมัคร 
                                     (1)   ใบสมัคร    
                                 (2)   ทะเบียนบานที่มีช่ือนักเรียน  บิดา มารดาหรือผูปกครองอยู 
     ดวยพรอมสําเนา  1  ฉบับ 
                              (3)   รูปถายเครื่องแบบนักเรยีนขนาด  1.5  นิ้ว  จํานวน   2  รูป 
        (4)   ใบรับรองวากําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
        (5)   ใบคะแนน O – NET (ถาไมมีหรือไมนํามาจะถือวาคะแนนสวนนี้เปน 0)  

          1.1.3  กําหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก  และมอบตัว 
            (1)  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

 รับสมัคร วันท่ี 21 - 25  มีนาคม 2563  เวลา 08.30 - 16.30 น 
 สอบคัดเลือก วันท่ี 28  มีนาคม  2563  เวลา 08.45  – 15.05 น.  
 ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี  1  เมษายน  2563 

       เวลา 09.00 – 16.30 น. 
 มอบตัว  วันท่ี  6  เมษายน 2563   เวลา  09.00 – 16.30  น. 

                     
 
 

 
 
 (2 )  นักเรียนทั่วไป 

       รับสมัคร วันท่ี 21 - 25  มีนาคม 2563  เวลา 08.30 - 16.30 น 
 สอบคัดเลือก วันท่ี 28  มีนาคม 2563  เวลา 08.45 – 15.05 น. 
 ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี  1  เมษายน  2563 

  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
 มอบตัว  วันท่ี  6  เมษายน  2563  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

        หมายเหตุ : หากนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกไมมารายงานตัวและมอบตัวถือวาสละสิทธิ ์
 

 

                         นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  คือ  นักเรียนที่มีทะเบียนบานอยูใน….. 

                   1 ) เขตพื้นที่อําเภอเมืองเพชรบุรี  ไดแก   ตําบลตนมะพราว    
               ตําบลหัวสะพาน     ตําบลไรสม    ตาํบลเวียงคอย    ตําบลบานหมอ     
               ตําบลธงชัย   ตําบลคลองกระแชง   ตาํบลทาราบ    ตําบลตนมะมวง    
     ตําบลโพพระ    ตาํบลบานกุม   ตําบลนาวุง     ตําบลหนองพลับ     
               ตําบลสํามะโรง    ตําบลชองสะแก  หมูที่ 1-2 , 6, 8 ,10 
               ตําบลโพไรหวาน  หมูที่ 1-5, 7    ตําบลหนองโสน หมูที่ 1-3 , 5-7    
                   2 ) เขตผอนปรน 
                        2.1 อําเภอเมืองเพชรบุร ีไดแก  ตําบลชองสะแกหมูที่ 3     
              2.2  อําเภอบานลาด  ไดแก  ตําบลสมอพลือหมูที่ 1- 6  ตําบลทาเสนหมูที่ 7- 9       
                              ตําบลสะพานไกร   ตําบลโรงเข   ตําบลลาดโพธิ์    ตําบลไรโคก    
 

        หมายเหตุ   นักเรียนตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่อยูในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
 

 

 

 



 

 

 
 

        

 1.2  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    รับจํานวน  320  คน 
                 1.2.1  คุณสมบัติ 
                         (1)  สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   หรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษา 
                                ปที่ 3 ปการศึกษา 2562 หรือเทียบเทา 
                          (2)  เปนโสด 
                          (3)  ไมจํากัดอายุ      
                   1.2.2 หลักฐานการสมัคร 

                               (1) ใบสมัคร 
                        (2) ทะเบียนบานท่ีมีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผูปกครองอยูดวย  

                                พรอมสําเนา  1  ฉบับ 
                           (3) รูปถายเครื่องแบบนักเรียนขนาด  1.5  นิ้ว  จํานวน   2   รูป                                                                                                                                                                                                                                                          
                    (4) ใบรับรองวากําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  (ปพ.7)  ถาไมมีไมสามารถสมัครได 
                           (5) ใบคะแนน O – NET  (ถาไมมีหรือไมนํามาจะถือวาคะแนนสวนนี้เปน 0) 

           1.2.3  กําหนดรับสมัคร  สอบคัดเลือก  และมอบตัว 
  รับสมัคร  วันท่ี  21 – 25  มีนาคม  2563  เวลา  08.30 - 16.30  น. 
 สอบคัดเลือกและสอบเลือกแผนการเรียน    
      นักเรียน ม.3 เดิมและนักเรียนท่ัวไป 
      สอบวันท่ี  29  มีนาคม  2563  เวลา  08.45 – 15.05 น..        
 ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี  4  เมษายน  2563   
     เวลา 09.00 – 16.30 น.                                           
 มอบตัว      วันที่  7  เมษายน  2563  เวลา  09.00 – 16.30 น. 

  
หมายเหตุ : ถานักเรียนที่ไดรับการคดัเลือกไมมารายงานตัวและมอบตัวถือวาสละสิทธิ ์

 
 

 
 ประเภทนักเรียน 
และจํานวนที่รับ                                                                                                                             

วัน  เดือน  ป 
ที่สมัคร / ดําเนินการ 

แนวปฏิบัต ิ

3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   -  รับจํานวน  40  คน 
*ดานกีฬา  จํานวน  15  คน 
  -ประเภททีม  รับเฉพาะฟุตบอลและ
เซปคตะกรอ   
 -ประเภทบุคคล  ไมจํากัดประเภทกีฬา                                                                                                                             
*ดานขับรอง-ดนตรีสากล   
จํานวน  5  คน 
*ดานดนตรีไทย  จํานวน  5  คน 
*ดานศิลปะ(ทัศนศิลป)  จํานวน  5  คน 
*ดานนาฏศิลป  จํานวน  5  คน 
*ดานกีฬาครอสเวิรด  จํานวน  5  คน 

21 – 22  มีนาคม  2563 
เวลา  08.30 -16.30  น 

 ยื่นใบสมัคร 
       ณ  โรงเรียนคงคาราม 

24  มีนาคม  2563 
รายงานตัวเวลา   
   08.00 -08.30  น. 
สอบเวลา  09.00 น. 

 สอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) 
       ณ  โรงเรียนคงคาราม 

26  มีนาคม  2563 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 

 ประกาศผลและรายงานตัว  
ไมมารายงานตัวถือวา 
สละสิทธิ์ 

28  มีนาคม  2563 
เวลา  08.45 – 15.05 น. 

 สอบคัดเลือก (คัดเลือกหอง) 
       ณ  โรงเรียนคงคาราม 

6  เมษายน  2563 
เวลา 09.00 – 16.30  น. 

 มอบตัว ณ โรงเรียนคงคาราม 
ไมมามอบตัวถือวาสละสิทธิ์ 

 
 
 
 
 
 

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปที่  1       สอบ  วันที่  28  มีนาคม  2563 
 

ที ่ รายวิชา เวลา นาท ี
จํานวน 
ขอสอบ 

คะแนน 

1 คณิตศาสตร 08.45 - 09.45 น. 60 30 50 

2 ภาษาไทย 09.50 – 10.50 น. 60 50 50 

3 วิทยาศาสตร 10.55 – 11.55 น. 60 50 50 

4 สังคมศึกษา 13.00 - 14.00 น. 60 50 50 

5 ภาษาอังกฤษ 14.05 - 15.05 น. 60 50 50 

รวม 250 
  

     หมายเหต ุ:  เนื้อหาที่กําหนดในรายวิชาที่สอบ  ม.1 ใชหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
        (เนื้อหา ป.6)  ประกาศผลโดยใชคะแนนรวม 5 วิชา รอยละ 70 และใชคะแนน O-NET รอยละ 30 



 


