
 

 

 

ประกาศโรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

----------------------------------------------- 
     เพ่ือให้การรับนักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย  ปีการศึกษา ๒๕๖4  เป็นไปตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ข้อ 3.3 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และข้อ 3.4 
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 13 มกราคม 2564  โรงเรียนประจวบวิทยาลัยจึงก าหนดการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4   ไว้ดังนี้ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

๑. ประเภทและจ านวนที่รับสมัคร 
๑.๑ ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนโดยใช้คะแนนสอบโรงเรียน         

จ านวน 227  คน   
  ๑.๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปโดยใช้คะแนนสอบโรงเรียน จ านวน 227 คน 
  ๑.๓ ประเภทที่มีความสามารถพิเศษ จ านวน 20 คน 
  ๑.4 ประเภทที่มีเง่ือนไขพิเศษ จ านวน 10 คน 
 * การสมัครให้สมัครได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง ยกเว้นประเภทความสามารถพิเศษ หากไม่ผ่าน 
การคัดเลือก นักเรียนจะได้รับสิทธิ์ในการสมัครตามคุณสมบัติของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการหรือนักเรียนทั่วไป 
 

๒. วันและเวลาการรับนักเรียน 
 

  โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียน ตามวัน  และเวลาที่ก าหนดตรงกันทั่วประเทศ   ดังนี้ 
๑) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 227 คน นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่

ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา หรือยาย ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของ
บ้าน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ดังนี้ 

- ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์    
- หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๔ , ๕ , ๖ , ๘ และ ๑๐ ต าบลเกาะหลัก  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
- หมู่ที่ ๑ , ๒ และ ๘  ต าบลคลองวาฬ  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
- หมู่ที่ ๒ และ ๓  ต าบลอ่าวน้อย  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 

โดยวิธีการสอบคัดเลือกนักเรียน จ านวน  227  คน  ใช้คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน   ๕  วิชาหลัก  
(กรณีคะแนนรวมเท่ากันในล าดับสุดท้าย จะใช้คะแนนในรายวิชาตามล าดับต่อไปนี้  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์           
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิชาภาษาอังกฤษ  หากคะแนนยังเท่ากัน ในการ
ตัดสินผลจะใช้วิธีจับฉลากโดยกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน) 
 
 
 

         -/รับสมัคร... 
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  รับสมัคร   วันที่  ๒4 – ๒8  เมษายน  ๒๕๖4 ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://www.prachuabwit.ac.th/entrance/index.php        

ระหว่างวันที่  23 - 28 เมษายน  2564 
  2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร ได้แก่ 
      2.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากข้ันตอนที่ 1 
      2.2 ส าเนาใบ ปพ.1 ฉบับจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนอยู่ในทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา ปู่ ย่า 

ตา หรือยาย ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร โดยให้น าส่งเอกสารของบุคคล
ดังกล่าวมาเพียงคนเดียว 

3. น าเอกสารจากข้ันตอนที่ 2 มายื่นต่อคณะกรรมการรับสมัคร ตามวันที่ระบุในใบสมัคร
ที่พิมพ์จากขั้นตอนที่ 1 (เท่านั้น) เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
 

      สอบคัดเลือก   วันที่  1  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – 15.00 น.    
ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สอบวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ (โดยใช้ดินสอ 2B ในการท าข้อสอบ) 

   

ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่ 5 พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.๓๐ น.                               

    ณ  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
 

                      มอบตัว วันที่ 8 พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.๓๐ น.   
ณ  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 

 

2) นักเรียนทั่วไป (นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ) จ านวน 227 คน โดยวิธีการสอบ
คัดเลือก ใช้คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก (กรณีคะแนนรวมเท่ากันในล าดับสุดท้าย จะใช้คะแนน
ในรายวิชาตามล าดับต่อไปนี้ วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และวิชาภาษาอังกฤษ  หากคะแนนยังเท่ากัน ในการตัดสินผลจะใช้วิธีจับฉลากโดยกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน) 

 

รับสมัคร    วันที่  ๒4 – ๒8  เมษายน  ๒๕๖4 ตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://www.prachuabwit.ac.th/entrance/index.php        

ระหว่างวันที่  23 - 28 เมษายน  2564 
2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร ได้แก่ 

    2.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากข้ันตอนที่ 1 
    2.2 ส าเนาใบ ปพ.1 ฉบับจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
    2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน  

3. น าเอกสารจากข้ันตอนที่ 2 มายื่นต่อคณะกรรมการรับสมัคร ตามวันที่ระบุในใบสมัคร
ที่พิมพ์จากขั้นตอนที่ 1 (เท่านั้น)  เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 

 

สอบคัดเลือก   วันที่  1  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – 15.00 น.    
    ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สอบวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 

                         ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ (โดยใช้ดินสอ 2B ในการท าข้อสอบ) 
   

 
 -/ประกาศผล..... 

http://www.prachuabwit.ac.th/entrance/index.php%20%20%20%20%20%20%20ระหว่าง
http://www.prachuabwit.ac.th/entrance/index.php%20%20%20%20%20%20%20ระหว่าง
http://www.prachuabwit.ac.th/entrance/index.php%20%20%20%20%20%20%20ระหว่าง
http://www.prachuabwit.ac.th/entrance/index.php%20%20%20%20%20%20%20ระหว่าง
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 ประกาศผลและรายงานตัว       วันที่ 5 พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.๓๐ น.   
                 ณ  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
   มอบตัว  วันที่ 8 พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.๓๐ น.   

       ณ  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
 

3) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 20 คน (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) 
- ด้านกีฬา    จ านวน 5 คน 

    - ด้านดนตรีไทย    จ านวน 5 คน 
    - ด้านดนตรีสากลประกอบวงดุริยางค์ จ านวน 5 คน 
    - ด้านศิลปะ (วาดลายเส้น)  จ านวน 5 คน 

 

 รับสมัคร    วันที่  ๒4 – ๒7  เมษายน  ๒๕๖4  
(ตามข้ันตอนในรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) 

             

                 สอบคัดเลือก       วันที่ 29 เมษายน  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – 16.00 น.    
   ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย  

   

 ประกาศผลและรายงานตัว       วันที่ 30 เมษายน  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.๓๐ น.  
                                        ณ  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
 

         มอบตัว        วันที่ 8 พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.๓๐ น.   
         ณ  โรงเรียนประจวบวทิยาลัย  

 

4) นักเรียนที่มเีงื่อนไขพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ านวน 10 คน 
(รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) 

 

  รบัสมัคร       วันที่  ๒4 – ๒8  เมษายน  ๒๕๖4  
         (ตามขั้นตอนในรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) 

 

        สอบคัดเลือก       วันที่ 1 พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – 15.00 น.    
  ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สอบวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ (โดยใช้ดินสอ 2B ในการท าข้อสอบ) 
  

   ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่ 5 พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.๓๐ น.   
          ณ  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 

 

       มอบตัว      วันที่ 8 พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.๓๐ น.   
ณ  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 

        

 
 
 
 
 
 
 

-/๓. เงินบ ารุงการศึกษา... 
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3. เงินบ ารุงการศึกษา เมื่อนักเรียนสอบคัดเลือกได้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนประจวบวิทยาลัย  
นักเรียนมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

รายการ เงินบ ารุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ห้อง 
ค่าจ้างครู
ต่างชาติ/
ภาคเรียน 

ค่าสอน
คอมพิวเตอร์/
ตลอด 3 ปี
การศึกษา 

ห้องเรียนพิเศษ/
ภาคเรียน 

ค่าจ้างบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา/ปี 

ประกัน
อุบัติเหตุ/ปี 

รวม 

ห้องเรียน
พิเศษ

วิทยาศาสตร์ฯ 
900 400 2,000 600 150 4,050 

ห้องเรียน
ทั่วไป 

900 400 - 600 150 2,050 

ห้องเรียน
พิเศษ MEP 

- 400 15,000 600 150 16,150 
 

หมายเหตุ  รายละเอียดเก็บเงินบ ารุงการศึกษาผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      โรงเรียนประจวบวิทยาลยั และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
๑. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น (นักเรียนทั่วไป) และโรงเรียนเดิมคัดเลือก 

โดยที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก (กรณีคะแนนรวมเท่ากันในล าดับสุดท้าย จะใช้คะแนนในรายวิชา
ตามล าดับต่อไปนี้ วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
และวิชาภาษาอังกฤษ หากคะแนนยังเท่ากัน ในการตัดสินผลจะใช้วิธีจับฉลากโดยกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน) 
 

รับสมัคร    วันที่  ๒4 – ๒8  เมษายน  ๒๕๖4 ตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://www.prachuabwit.ac.th/entrance/index.php        

ระหว่างวันที่  23 - 28 เมษายน  2564 
2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร ได้แก่ 

    2.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากข้ันตอนที่ 1 
    2.2 ส าเนาใบ ปพ.1 ฉบับจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน  

3. น าเอกสารจากข้ันตอนที่ 2 มายื่นต่อคณะกรรมการรับสมัคร ตามวันที่ระบุในใบสมัคร
ที่พิมพ์จากขั้นตอนที่ 1 (เท่านั้น) เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 

             

   สอบคัดเลือก     วันที่ 2 พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – 15.00 น.    
ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สอบวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ (โดยใช้ดินสอ 2B ในการท าข้อสอบ) 

   

ประกาศผลและรายงานตัว    วันที่ 6 พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.๓๐ น.   

                                    ณ  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
 
 

-/มอบตัว.... 

http://www.prachuabwit.ac.th/entrance/index.php%20%20%20%20%20%20%20ระหว่าง
http://www.prachuabwit.ac.th/entrance/index.php%20%20%20%20%20%20%20ระหว่าง
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         มอบตัว    วันที่ 9 พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.๓๐ น.     
     ณ  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ  นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัยและได้รายงานตัวเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษา 
     ปีที่ 4 ตามระบบโควตา แล้วมาสมัครสอบระหว่างวันที่  ๒4 – ๒8  เมษายน  ๒๕๖4 ตาม 
     รายละเอียดข้างต้น ถือว่านักเรียนได้สละสิทธิ์การรายงานตัวตามระบบโควตา และเข้ารับการคัดเลือก 
     เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามประกาศฉบับนี้  

 

2. เงินบ ารุงการศึกษา เมื่อนักเรียนสอบคัดเลือกได้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนประจวบวิทยาลัย  
นักเรียนมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

รายการ เงินบ ารุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ห้อง 
ค่าจ้างครู
ต่างชาติ/
ภาคเรียน 

ค่าสอน
คอมพิวเตอร์/
ตลอด 3 ปี
การศึกษา 

ห้องเรียนพิเศษ/
ภาคเรียน 

ค่าจ้างบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา/ปี 

ประกัน
อุบัติเหตุ/ปี 

รวม 

ห้องเรียน
พิเศษ

วิทยาศาสตร์ฯ 
900 400 3,000 600 150 5,050 

ห้องเรียน
ทั่วไป 

900 400 - 600 150 2,050 

ห้องเรียน
พิเศษ GEP 

- 400 3,950 600 150 5,100 
 

หมายเหตุ  รายละเอียดเก็บเงินบ ารุงการศึกษาผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      โรงเรียนประจวบวิทยาลยั และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

 
ประกาศ   ณ   วันที่   29   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  

       
               (นายบุญชัย   อังสวัสดิ์) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย 


