
 

 

 

ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 

เรื่อง   การรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  

โดยจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ International Program (IP) 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

------------------------------------------- 

ดวยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดทําโครงการพัฒนา

ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ต้ังแตป ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติเตรียมความพรอมใหนักเรียนไทย

เขาสูประชาคมอาเซียนและการรองรับนักเรียนตางชาติ โดยกําหนดใหโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง เปดหองเรียนพิเศษ

โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ International Program (IP) น้ัน 

โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง มีความประสงคจะรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา                      

เพื่อคัดเลือกเขาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค 

(Education Hub)   โดยจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  International Program 

(IP) ปการศึกษา ๒๕๖๓  จํานวน  ๒๕  คน  รายละเอียดดังตอไปน้ี 

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร 

๑.๑ สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเทา   

 ในประเทศหรือตางประเทศหรือกําลงัศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 หรือเทียบเทาในประเทศหรือตางประเทศ 

๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษในช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ และช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ ไมตํ่ากวา  ๒.๕๐   

๑.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มรีะเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอืน่ไดเปนอยางดี 

๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบรูณแข็งแรง 

๑.๕ ผูปกครองมีความพรอมทีจ่ะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 

๑.๖ เปนนักเรียนไทยและนักเรียนตางชาติ 

๒. หลักฐานในการสมัคร 

  ๒.๑ ใบแจงความจํานงเขาศึกษาตอโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ปการศึกษา ๒๕๖๓ (ผูสมัครจะตองกรอกขอมูล      

ในใบแจงความจํานง ผานระบบการรับนักเรียนทางเว็บไซต www.pra.ac.th ใหครบถวนและดําเนินการพิมพ

นํามาใชประกอบการสมัคร ตามขอ ๔.๑) 

๒.๒ สําเนาปพ. ๑ หรือใบรบัรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษในช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ และช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

รับรองโดยหัวหนาสถานศึกษาและประทบัตราโรงเรียน 

๒.๓ สําเนาทะเบียนบานทีม่ีช่ือ นามสกลุ ของนักเรียนทีส่มัคร รบัรองสําเนาเอกสาร พรอมทะเบียนบานฉบับจรงิ 

๒.๔ รูปถายหนาตรง ขนาด ๑ น้ิวครึ่ง  แตงเครื่องแบบนักเรียน จํานวน  ๓  รูป 
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๓.   การแตงกาย   นักเรียนทีม่าสมัครหรือติดตอกบัทางโรงเรียนใหแตงกายเครื่องแบบนักเรียนตามทีส่ังกัด 

๔. กําหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล และรายงานตัว 

๔.๑ วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

         ผูประสงคจะสมัครเขาศึกษาตอใหย่ืนความจํานง ตามขอ ๒.๑ ผานระบบการรับนักเรียน ทางเว็บไซต  

www.pra.ac.th และดําเนินการพิมพใบแจงความจํานง พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ นํามาย่ืนประกอบการสมัคร                   

ในระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ                          

ณ  หองประชุมอเนกสัมพันธ  โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

๔.๒ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

  วันที่  ๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๙๕  ป โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารงุ และเว็บไซต www.pra.ac.th 

๔.๓ สอบคัดเลือก 

วันสอบ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองสอบ อาคาร ๕                          

(หอง IP ๒)  โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง (เวลา ๐๘.๓๐ น. ใหมาพรอมกันที่อาคาร ๙๕ ป) 

วิชาท่ีสอบ สอบวิชาภาษาอังกฤษ  และสอบสมัภาษณ  ดังแสดงไวในตารางสอบดังน้ี 
 

เวลา รายวิชา คะแนนเต็ม 

๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. ภาษาอังกฤษ ๕๐ คะแนน 

๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ ๕๐ คะแนน 
 

  ๔.๔ เกณฑการตัดสิน     

  โรงเรียนจะรับผูที่ผานการสอบคัดเลือกใหเขาเรียน โดยพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา                           

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ตามจํานวนที่รับเขาเรียนได หรืออาจพิจารณาอยางอื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ                 

รับนักเรียนโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุงกําหนด และใหถือเปนที่สิ้นสุด 

๔.๕  ประกาศผลสอบคัดเลือก  และรายงานตัว 

  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.   

  ประกาศผลสอบคัดเลือก  ณ อาคาร ๙๕ ป โรงเรียนปราจณิราษฎรอํารุง และ เว็บไซต www.pra.ac.th 

  รายงานตัว  ณ  ศาลาทรงไทย หนาอาคาร ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารงุ  

๔.๖  กําหนดการมอบตัว 

  วันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ อาคาร ๕ (หอง IP ๒) 

  โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารงุ 

๕. คาใชจายและรายละเอียดการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา 

   โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ไดประมาณการคาใชจายและรายละเอียดการเกบ็เงินคาบํารงุการศึกษา                   

สําหรับปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังมรีายละเอียดแนบทายประกาศน้ี 
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  ผูสนใจสอบถามขอมลูเพิ่มเติมไดที ่โรงเรียนปราจิณราษฎรอาํรุง โทร ๐-๓๗๒๑-๑๐๗๐ ตอ ๑๑๓                 

หรือ ๑๑๕  และสามารถแจงความจํานงเขาศึกษาตอโดยกรอกขอมูลไดที่ เว็บไซต www.pra.ac.th   

   จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

    
 (นายสุรศักด์ิ  ศรณรินทร) 

                           ผูอํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารงุ 


