ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
---------------------------------ดวยโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จะดําเนินการรับสมัครนักเรียนเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ปก ารศึก ษา ๒๕๖๒ และแผนการรั บ นั ก เรีย นของโรงเรีย น
ปการศึกษา ๒๕๖๒
ดังนั้น เพื่อใหการรับนักเรียนเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ปก ารศึก ษา ๒๕๖๒ เป นไปดวยความเรียบรอ ยและถูก ตอ ง โรงเรีย นปราจิณราษฎรอํารุง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จึงกําหนดรายละเอียดการรับ สมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเขาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. นักเรียนที่รับเขาเรียน จํานวน ๑๘ คน
๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
หรือ กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเทา
๒) ตองไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ ๕
ไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓) เปนโสด เพศชายหรือหญิง
๔) มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะ นอกจากผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ ๒.๑) แลว ผูสมัครที่มี
ความสามารถพิเศษในดานใด จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะในดานนั้น ดังนี้
๑) นักเรียนความสามารถพิเศษดานดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือการขับรอง
๑.๑) ตองเปนนักเรียนทีม่ ีความสามารถดานดนตรีหรือการขับรอง
๑.๒) มีเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตรการแขงขัน โดยตองเปนการแขงขันไมต่ํากวาระดับจังหวัด
และมีผลการแขงขันอยูในลําดับที่ ๑ - ๓ หรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาเดิม และตองนํามาแสดง
ในวันสมัคร
๒) นักเรียนความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป
๒.๑) ตองเปนนักเรียนทีม่ ีความสามารถดานทัศนศิลป
๒.๒) มีเกียรติบัตรหรือวุฒบิ ัตรการแขงขัน โดยตองเปนการแขงขันไมต่ํากวาระดับจังหวัด
และมีผลการแขงขันไมต่ํากวา ลําดับที่ ๑ - ๓ และตองนํามาแสดงในวันสมัคร
๓) นักเรียนความสามารถพิเศษดานกีฬา
๓.๑) ตองเปนนักเรียนทีม่ ีความสามารถดานกีฬา ประเภท ฟุตบอล วอลเลยบอล
บาสเกตบอล แบดมินตัน จักรยาน เทควันโด กรีฑา และมีเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตรการแขงขัน โดยตองเปนการแขงขัน
ไมต่ํากวาระดับจังหวัด และมีผลการแขงขันอยูในลําดับที่ ๑ - ๓ และตองนํามาแสดงในวันสมัคร

-๒๓.๒) นักเรียนที่มีความสามารถดานกีฬา ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากขอ ๓.๑) จะตองมี
เกียรติบัตร หรือวุฒบิ ัตรการแขงขันกีฬาประเภทนั้นๆ โดยตองเปนการแขงขันในระดับประเทศ และมีผลการแขงขัน
อยูใ นลําดับที่ ๑ - ๓ และตองนํามาแสดงในวันสมัคร
๔) นักเรียนความสามารถพิเศษดานคหกรรม
๔.๑) ตองเปนนักเรียนทีม่ ีความสามารถดานคหกรรม
๔.๒) มีเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตรการแขงขัน โดยตองเปนการแขงขันไมตํากวาระดับจังหวัด
และมีผลการแขงขันอยูในลําดับที่ ๑ - ๓ และตองนํามาแสดงในวันสมัคร
๕) นักเรียนความสามารถพิเศษดานวิชาการ
๕.๑) ตองเปนนักเรียนทีม่ ีความสามารถดานวิชาการ ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ สังคมศึกษา
๕.๒) มี เ กี ย รติ บั ต ร หรื อ วุ ฒิ บั ต รการแข ง ขั น ด า นวิ ช าการในสาขาวิ ช า ตามข อ ๕.๑)
โดยตองเป นการแขง ขั น ความสามารถระดับ ชาติ ที่ จั ดโดยสํ านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.)
หรือไดคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เต็ม ๑๐๐ คะแนน ในสาขาวิชาที่สมัครเขารับ
การคัดเลือกในครั้งนี้ และตองนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ ใบแจงความจํานงเขาศึกษาตอโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ปการศึกษา ๒๕๖๒
๓.๒ หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือใบรับรองผลการเรียน (ปพ.๗)
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
บัตรประจําตัวผูเ ขาสอบ ๒ รูป)
๓.๖ หลักฐานแสดงคุณสมบัติวาเปนผูท ี่มคี วามสามารถพิเศษ ตามขอ ๒. อาทิ เกียรติบัตร หรือ
หนังสือรับรอง ฉบับจริงพรอมถายเอกสาร ๑ ชุด
๔. รายละเอียดการสมัคร คัดเลือก การสอบคัดเลือก และการประกาศผลสอบ
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 อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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
ความสามารถพิเศษใหมีสิทธิเขา เรีย นในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรีย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ไดประกาศกําหนดไว ผลการคัดเลือก
หรือการตัดสินของคณะกรรมการใหถือเปนที่สิ้นสุด

-๓๔) กําหนดประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ ใหมีสทิ ธิเขาเรียน ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๙๕ ป
๕) การสอบคัดเลือกเพื่อจัดหองเรียน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งผานการสอบคัดเลือกตามผลการสอบในขอ ๔)
จะตองมาแสดงตนเขาสอบเพื่อจัดหองเรียนในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามวันเวลาที่กําหนด
ไวในตาราง 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
๕. วิชาและวันเวลาการสอบคัดเลือก 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 ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

