เรื่อง

ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560
.............................................................................

ด้วย โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 545 คน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง จึงกาหนดแนวปฏิบัติและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียนดังต่อไปนี้
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนรับนักเรียนชายและหญิงที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ Mini English Program และ Education Hub
รวม 545 คน
ตามสัดส่วนดังต่อไปนี้
1. Mini English Program โดยการสอบคัดเลือก (จานวน 35 คน)
2. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือก (จานวน 30 คน)
3. Education Hub โดยการสอบคัดเลือก
4. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก (จานวน 240 คน)
5. นักเรียนทั่วไป โดยการสอบคัดเลือก (จานวน 216 คน)
6. นักเรียนความสามารถพิเศษ โดยการสอบคัดเลือก (จานวน 24 คน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ส าเร็ จ การศึก ษาชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ กษาธิก าร หรือ เที ย บเท่ า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือ เทียบเท่า
2. ไม่จากัดเพศและอายุ
3. เป็นโสด
4. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
ตามประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง และอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา
พี่ หรือผู้ปกครองนักเรียน ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี นับถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 คือย้ายเข้า
ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
5. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษที่นักเรียนต้องการสมัคร
(ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตรที่ชนะเลิศระดับจังหวัดขึ้นไป โดยสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร1 ชุด)
6. นักเรียนทั่วไปหรือนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ หมายถึงนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนที่
โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุงแต่ไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อ 4
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หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
2. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1:2) หรือใบรับรอง
3. ใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
4. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง ของผู้ปกครอง บิดา มารดา และของนักเรียน
พร้อมถ่ายเอกสาร จานวน 1 ชุด (เก็บฉบับถ่ายเอกสารแนบใบสมัคร)
5. รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 ½ นิ้ว จานวน 2 รูป
(ติดใบสมัคร 1 รูป บัตรประจาตัวสอบ 1 รูป)
6. หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ สาหรับผู้สมัครความสามารถพิเศษ
(ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตรที่ชนะเลิศระดับจังหวัดขึ้นไป โดยสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร1 ชุด)
รับระเบียบการ ใบสมัคร วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ รายงานตัวและมอบตัว
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (240 คน) โดยใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียน
และใช้คะแนน O-NET
รับระเบียบการสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 – 30 มีนาคม 2560
ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการจาก
Website : http://www.pra.ac.th
รับสมัคร
วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ อาคาร 95 ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน 2560 นักเรียนต้องมาสอบตามตารางและเวลา
ที่กาหนด หากมาช้ากว่าเวลาที่กาหนด 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
ประกาศผลสอบ
วันที 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ อาคาร 95 ปี และ Website : http://www.pra.ac.th
รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ อาคาร 95 ปี
มอบตัว
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ อาคาร 1 และอาคาร 2
ผู้ปกครองท่านใดไม่มามอบตัวนักเรียนตามเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
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2. นักเรียนทั่วไป (216 คน) โดยใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียน
และใช้คะแนน O-NET
รับระเบียบการสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 – 30 มีนาคม 2560
ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการจาก
Website : http://www.pra.ac.th
รับสมัคร
วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ อาคาร 95 ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน 2560 นักเรียนต้องมาสอบตามตารางและเวลา
ที่กาหนด หากมาช้ากว่าเวลาที่กาหนด 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
ประกาศผลสอบ
วันที 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ อาคาร 95 ปี และ Website : http://www.pra.ac.th
รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ อาคาร 95 ปี
มอบตัว
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ อาคาร 1 และอาคาร 2
ผู้ปกครองท่านใดไม่มามอบตัวนักเรียนตามเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
3. นักเรียนความสามารถพิเศษ ( 24 คน)
ประเภทที่รับ ได้แก่ ดนตรีสากล ดนตรีไทย ทัศนศิลป์ กีฬา กรีฑา (ชนะเลิศของการแข่งขัน
ระดับจังหวัดขึ้นไป โดยสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
รับระเบียบการสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2560
ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการจาก
Website : http://www.pra.ac.th
รับสมัคร
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ อาคาร 95 ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ อาคาร 98 ปี นักเรียนต้องมารายงานตัวเข้ารับการ
คัดเลือกก่อนเวลา 08.30 น.หากมาช้ากว่านี้จะไม่อนุญาตให้เข้าคัดเลือก
ประกาศผลสอบความสามารถพิเศษ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ศาลาทรงไทยหน้าอาคาร 1

4.
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สอบจัดห้องเรียน เพื่อนาคะแนนไปจัดกลุ่มการเรียน
วันที่ 1 เมษายน 2560 นักเรียนต้องมาสอบตามตารางและเวลาที่
กาหนด หากมาช้ากว่าเวลาที่กาหนด 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ศาลาทรงไทยหน้าอาคาร 1
มอบตัว
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ อาคาร 1 และอาคาร 2
ผู้ปกครองท่านใดไม่มามอบตัวนักเรียนตามเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ตารางสอบ
สาหรับนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการ ทั่วไป และความสามารถพิเศษ
วันที่ 1 เมษายน 2560
วิชา
ฉบับที่ 1 1. คณิตศาสตร์
2. ภาษาไทย
ฉบับที่ 2 3. ภาษาอังกฤษ
ฉบับที่ 3 4. วิทยาศาสตร์
5. สังคมศึกษา

เวลา
09.00 - 10.30 น.
10.40 - 11.25 น.
12.30 - 14.00 น.

หมายเหตุ
การสอบคัดเลือกและการจัด
ห้องเรียน
คิดคะแนนสอบ 5 วิชารวม
กับคะแนน O-NET

5. การประกาศผลการสอบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อยจนครบจานวนที่รับ
โดยเอาคะแนนรวมใน 5 วิชารวมกับคะแนน O-NET ตามที่ สพฐ.กาหนด
6. วันประกาศผลการจัดห้องเรียน
วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
นักเรียนสามารถดูประกาศผลได้จาก ณ อาคาร 95 ปี และ Website :
http://www.pra.ac.th
สาหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก และมีความประสงค์จะให้คณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จัดหาที่เรียนให้ ให้ไปติดต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ระหว่างวันที่ 5 - 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เพื่อทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
จะได้พิจารณาจัดหาที่เรียนให้ หรือไปสมัครโรงเรียนใกล้บ้านที่รับนักเรียนเพิ่มเติม

หมายเหตุ
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เนื่องจากโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุงเป็นโรงเรียนที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกาศให้เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จะต้องมีประกาศผล
เรียงตามคะแนน และพิจารณาเข้าเรียนเรียงตามลาดับคะแนน เพื่อความเป็นธรรม
และโปร่งใส นักเรียนสามารถดูประกาศผลได้จาก Website : http://www.pra.ac.th
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

( นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง

