ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
เรื่อง การรับนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
....................................................
ดวยโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จะดําเนินการรับนักเรียน
เขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. จํานวนนักเรียนที่รับเขาเรียน จํานวน ๔๕๐ คน แยกเปน
๑.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตามประกาศเขตพื้นทีบ่ ริการของโรงเรียน โดยการสอบคัดเลือก
จํานวน ๒๗๐ คน
๑.๒ นักเรียนทั่วไป โดยการสอบคัดเลือก จํานวน ๑๖๒ คน
๑.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยการสอบคัดเลือก จํานวน ๑๘ คน
๒. คุณสมบัติผูสมัครเขาเรียน
๒.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือ
กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเทา
๒.๒ ไมจํากัดเพศ และอายุ
๒.๓ เปนโสด
๒.๔ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
ตามประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง และอยูกบั บิดา มารดา หรือผูปกครองนักเรียน
ติดตอกันอยางนอย ๒ ป นับถึง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คือ
ยายเขากอนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และตองอาศัยอยูกับบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย
ที่เปนเจาบานหรือเจาของบาน
๒.๕ นักเรียนทั่วไป หรือนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ หมายถึงนักเรียนที่ประสงคจะเรียน
ที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง แตไมเขาเกณฑตามขอ ๒.๔
๒.๖ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตองมีหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษที่นกั เรียนตองการ
สมัคร ตามประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง เรื่อง รับสมัครนักเรียนทีม่ ีความสามารถ
พิเศษ เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ ใบแจงความจํานงเขาศึกษาตอโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ปการศึกษา ๒๕๖๒
๓.๒ หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือใบรับรอง
๓.๓ ใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๓.๔ ทะเบียนบานฉบับจริงของนักเรียน พรอมถายเอกสาร จํานวน ๑ ชุด (เก็บฉบับถายเอกสาร
แนบใบสมัคร)
๓.๕ รูปถายในเครือ่ งแบบนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑ นิ้วครึ่ง จํานวน ๓ รูป (ติดใบสมัคร ๑ รูป
บัตรประจําตัวผูเขาสอบ ๒ รูป)

-

๒ -

๓.๖ หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ สําหรับผูสมัครทีม่ ีความสามารถพิเศษ รายละเอียดใหเปนไป
ตามประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ฉบับจริงพรอมถายเอกสาร ๑ ชุด
๔. รายละเอียดการสมัคร การสอบคัดเลือก และการประกาศผลสอบ
๔.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จํานวน ๒๗๐ คน โดยใชคะแนนสอบจากผลสอบของโรงเรียน
และใชคะแนน O-NET มีรายละเอียดดังนี้
๑) การแจงความจํานงสมัครเขาเรียน
ระหวางวันที่ ๑๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ Website : https://www.pra.ac.th
๒) วันเวลาและสถานทีร่ บั สมัคร
วันที่ ๒๒ – ๒๓ และ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมอเนกสัมพันธ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
๓) กําหนดวันสอบ
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นักเรียนตองมาสอบตามตาราง และเวลาที่กําหนด
หากมาชากวาเวลาที่กําหนด ๓๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๔) กําหนดประกาศผลสอบ และรายงานตัวรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๙๕ ป
โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง และ Website : https://www.pra.ac.th
๕) การมอบตัวนักเรียน
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๑ และอาคาร ๒
ผูปกครองทานใดไมมามอบตัวนักเรียนตามเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
๔.๒ นักเรียนทั่วไป จํานวน ๑๖๒ คน โดยใชคะแนนสอบจากขอสอบของโรงเรียน และใชคะแนน
O-NET มีรายละเอียดดังนี้
๑) การแจงความจํานงสมัครเขาเรียน
ระหวางวันที่ ๑๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ Website : https://www.pra.ac.th
๒) วันเวลาและสถานที่รบั สมัคร
วันที่ ๒๒ – ๒๓ และ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมอเนกสัมพันธ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
๓) กําหนดวันสอบ
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นักเรียนตองมาสอบตามตาราง และเวลาที่กําหนด
หากมาชากวาเวลาที่กําหนด ๓๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๔) กําหนดประกาศผลสอบ และรายงานตัวรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๙๕ ป
โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง และ Website : https://www.pra.ac.th
๕) การมอบตัวนักเรียน
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๑ และอาคาร ๒
ผูปกครองทานใดไมมามอบตัวนักเรียนตามเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

-

๓ -

๔.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จํานวน ๑๘ คน รับจากนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ดานดนตรีไทย ดานดนตรีสากล ดานการขับรอง ดานทัศนศิลป ดานกีฬา ดานคหกรรม
ดานวิชาการ (คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือสังคมศึกษา)
คุณสมบัตแิ ละเงื่อนไขการรับสมัครและคัดเลือกใหถือปฏิบัตติ ามประกาศ
โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง เรื่อง รับสมัครนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ เขาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สําหรับการสมัคร
คัดเลือก การสอบคัดเลือก และการประกาศผลสอบ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑) การแจงความจํานงสมัครเขาเรียน
ระหวางวันที่ ๑๖ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ Website : https://www.pra.ac.th
๒) วันเวลาและสถานทีร่ ับสมัคร
วันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมอเนกสัมพันธ
โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
๓) กําหนดวันคัดเลือก
ดําเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร
๙๕ ป นักเรียนตองมารายงานตัวเขารับการคัดเลือกกอนเวลา ๐๘.๓๐ น. หากมาชากวานี้
จะถือวาสละสิทธิ์ ทั้งนี้ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จะดําเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษใหมีสิทธิเขาเรียนในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ไดประกาศกําหนดไว ผลการคัดเลือก
หรือการตัดสินของคณะกรรมการใหถือเปนที่สิ้นสุด
๔) กําหนดประกาศผลสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ ใหมีสทิ ธิเขาเรียน ในวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๙๕ ป โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
๕) การสอบคัดเลือกเพื่อจัดหองเรียน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งผานการสอบคัดเลือกตามผลการสอบในขอ ๔)
จะตองมาแสดงตนเขาสอบเพื่อจัดหองเรียนในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ตามวันเวลาที่กําหนดไวในตาราง ขอ ๕. หากมาชากวาเวลาที่กาํ หนด ๓๐ นาที
จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๖) การรายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาทรงไทย หนาอาคาร ๑
๗) การมอบตัวนักเรียน
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๑ และอาคาร ๒
ผูปกครองทานใดไมมามอบตัวนักเรียนตามเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

๔ ๕. วิชาและวันเวลาการสอบคัดเลือก สําหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป
และนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ดังตารางตอไปนี้
-

ชุดที/่ วิชา
ชุดที่ ๑ - คณิตศาสตร
- ภาษาไทย
ชุดที่ ๒ - ภาษาอังกฤษ
ชุดที่ ๓ - วิทยาศาสตร
- สังคมศึกษา

วันและเวลา
หมายเหตุ
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การสอบคัดเลือก และการจัดหองเรียน
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คิดคะแนนสอบ ๕ วิชารวมกับ
๑๐.๔๐ – ๑๑.๒๕ น. คะแนน O-NET ๔ วิชา
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

๖. เงื่อนไขการประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหานอยจนครบจํานวนทีร่ ับ
โดยเอาคะแนนรวมใน ๕ วิชา รวมกับคะแนน O-NET ตามที่ สพฐ.กําหนด
๗. วันประกาศผลการจัดหองเรียน
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นักเรียนสามารถดูประกาศผลได
ณ อาคาร ๙๕ ป และ Website : https://www.pra.ac.th
อนึ่ง เนื่องจากโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง เปนโรงเรียนทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกาศใหเปนโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง จะตองมีประกาศผลเรียงตามคะแนน และพิจารณา
เขาเรียนเรียงตามลําดับคะแนน เพื่อความเปนธรรม และโปรงใส นักเรียนสามารถดูประกาศผลไดจาก
Website : https://www.pra.ac.th
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

