ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ International Program (IP)
ปการศึกษา ๒๕๖๒
---------------------------------------------------------------------------------ดวยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ตั้งแตป ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติเตรียมความพรอมให
นัก เรียนไทยเขาสูป ระชาคมอาเซียนและการรองรับ นัก เรียนตางชาติ โดยกําหนดใหโ รงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
เปดหองเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ International Program (IP) นั้น
โรงเรี ยนปราจิ ณราษฎรอํา รุ ง มี ความประสงคจ ะรับ นั ก เรี ยนชั้ นประถมศึก ษาป ที่ ๖ หรื อ เที ย บเท า
เพื่อคัดเลือกเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โครงการพัฒ นาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิก ารเป นภาษาอัง กฤษ International
Program (IP) ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๒๕ คน รายละเอียดดังตอไปนี้
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา
ในประเทศหรือตางประเทศหรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑
หรือเทียบเทาในประเทศหรือตางประเทศ
๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภ าษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ไมต่ํากวา ๒.๕๐
๑.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัยและอยูร วมกับผูอนื่ ไดเปนอยางดี
๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
๑.๕ ผูปกครองมีความพรอมทีจ่ ะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
๑.๖ เปนนักเรียนไทยและนักเรียนตางชาติ
๒. หลักฐานในการสมัคร
๒.๑ ใบแจงความจํานงเขาศึกษาตอโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ปการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๒ สําเนาปพ. ๑ หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ รับรองโดยหัวหนาสถานศึกษาและประทับตราโรงเรียน
๒.๓ สําเนาทะเบียนบานทีม่ ีชื่อ นามสกุล ของนักเรียนทีส่ มัคร รับรองสําเนาเอกสาร พรอมทะเบียนบานฉบับจริง
๒.๔ รูปถายหนาตรง ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง แตงเครื่องแบบนักเรียน จํานวน ๓ รูป
๓. การแตงกาย นักเรียนทีม่ าสมัครหรือติดตอกับทางโรงเรียนใหแตงกายเครื่องแบบนักเรียนตามทีส่ ังกัด
๔. กําหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
วันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
ณ หองประชุมอเนกสัมพันธ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

-๒๔.๒ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๙๕ ป โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
และ Website : https://www.pra.ac.th
๔.๓ สอบคัดเลือก
วันสอบ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองสอบ อาคาร ๕
(หอง IP ๒) โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง (เวลา ๐๘.๓๐ น. ใหมาพรอมกันที่อาคาร ๙๕ ป)
วิชาที่สอบ สอบวิชาภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ ดังแสดงไวในตารางสอบดังนี้
เวลา
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น.
๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ

คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

๔.๔ เกณฑการตัดสิน
พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับจนครบจํานวนทีร่ ับ
๔.๕ ประกาศผลสอบคัดเลือก และรายงานตัว
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ประกาศผลสอบคัดเลือก ณ อาคาร ๙๕ ป โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง และ Website :
https://www.pra.ac.th
รายงานตัว ณ ศาลาทรงไทย หนาอาคาร ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
๔.๖ กําหนดการมอบตัว
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๕ (หอง IP ๒)
โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
ผูสนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง โทร ๐-๓๗๒๑-๑๐๗๐ ตอ ๑๑๓
หรือ ๑๑๕ และสามารถแจงความจํานงเขาศึกษาตอโดยกรอกขอมูลไดที่ Website : https://www.pra.ac.th
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

