
 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 

เรื่อง   การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

                        โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลย ีและสิ่งแวดลอม และ 

  โครงการหองเรียนพิเศษ เพชร ป.ร.อ. 

……………………………………………….. 
 

ดวยโรงเรียนปราจิณราษฎรอาํรุง  อําเภอเมืองปราจีนบุร ี จังหวัดปราจีนบุรี  เปนโรงเรียนแขงขันสงู ไดรับความ

สนใจจากผูปกครองนํานักเรียนมาสมัครเขาเรียนในแตละปเปนจํานวนมาก เพื่อสนองตอบตอความตองการและเพิ่มโอกาส        

ใหนักเรียนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ  โรงเรียนจึงไดทําการเปดหองเรียนพิเศษ ตามโครงการหองเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เพื่อเรงรัดพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร

คณิตศาสตรเปนนักคิดคน นักวิจัย นักประดิษฐ ที่มีคุณภาพมุงพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และโครงการหองเรียนพิเศษ 

เพชร ป.ร.อ. เพื่อสนองตอบตอความตองการ เพิ่มโอกาส และยกระดับคุณภาพทางการศึกษา สําหรับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ข้ึน 
 

โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี จึงมีความประสงคจะรับนักเรยีนเขาเรยีน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔  ปการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดลอม  และโครงการหองเรียนพิเศษ เพชร ป.ร.อ. รายละเอียดดังตอไปน้ี 

๑. จํานวนนักเรียนท่ีรับ  รับจํานวน ๗๕  คน  ประกอบดวย 

๑.๑ โครงการ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิง่แวดลอม  รับจํานวน  ๓๐ คน 

๑.๒ โครงการ หองเรียนพิเศษ เพชร ป.ร.อ.  รับจํานวน  ๔๕  คน 

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 ๒.๑  สําเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา                              

        หรือกําลงัศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเทา 

 ๒.๒  มีผลการเรียนดังน้ี 

   ๒.๒.๑  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

    และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไมตํ่ากวา  ๒.๗๕ 

   ๒.๒.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

    และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒  ไมตํ่ากวา  ๒.๗๕ 

 ๒.๓  มีสัญชาติไทย และมเีลขประจําตัวประชาชน 

 ๒.๔  มีความประพฤติเรียบรอย มรีะเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

 ๒.๕  สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 

 ๒.๖  ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
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๓. หลักฐานในการสมัคร 

 ๓.๑  ใบแจงความจํานงเขาศึกษาตอโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ปการศึกษา ๒๕๖๓ (ผูสมัครจะตองกรอกขอมลู      

            และเลือกหองเรียนตามขอ ๑. ในใบแจงความจํานง ผานระบบการรับนักเรียนทางเว็บไซต www.pra.ac.th 

            ใหครบถวนและดําเนินการพิมพนํามาใชประกอบการสมัคร ตามขอ ๕.๑) 

 ๓.๒  สําเนาปพ. ๑ หรือใบรบัรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และ 

         ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  รายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ                     

   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ รับรองโดยหัวหนาสถานศึกษา  และประทับตราโรงเรียน 

 ๓.๓  สําเนาทะเบียนบานที่มีช่ือ นามสกุล ของนักเรียนทีส่มคัร  รับรองสําเนาเอกสาร  พรอมทะเบียนบานฉบบัจริง 

 ๓.๔  รูปถายหนาตรง ขนาด ๑ น้ิวครึ่ง  แตงเครื่องแบบนักเรียน จํานวน  ๓ รูป 

๔.  การแตงกาย  นักเรียนทีม่าสมัครหรือติดตอกับทางโรงเรียนใหแตงกายเครื่องแบบนักเรียนตามทีส่ังกัด 

๕. กําหนดการรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว 

  ๕.๑ รายละเอียดการสมัครวัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

       ผูประสงคจะสมัครเขาศึกษาตอใหย่ืนความจํานง ตามขอ ๓.๑ 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  จงัหวัดปราจีนบุร ี

 ๕.๒  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

วันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ณ  อาคาร  ๙๕  ป  โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 

  และ  Website : https://www.pra.ac.th 

 ๕.๓  สอบคัดเลือก 

  วันสอบ      วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. เปนตนไป ณ หองสอบ อาคาร ๗  และ อาคาร ๓  

   โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง (เวลา ๐๘.๓๐ น. ใหมาพรอมกันที่ใตอาคาร ๗) 

 วิชาท่ีสอบ   สอบความรู ๓ วิชา ไดแก รายวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร 

          ดังแสดงไวในตารางสอบดังน้ี 
 

รายวิชาท่ี เวลา รายวิชา 

๑ ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. คณิตศาสตร 

๒ ๑๑.๑๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ 

๓ ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. วิทยาศาสตร 
 

  หมายเหตุ   ตารางสอบอาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามที่ สพฐ. กําหนด 

 ๕.๔  เกณฑการตัดสิน 

  โรงเรียนจะรับผูที่ผานการสอบคัดเลือกใหเขาเรียนในหองพิเศษตามที่ไดแจงความจํานงไว โดยพิจารณาจาก

ผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ตามจํานวนที่รับเขาเรียนได ในกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากัน 

จะพิจารณาจากนักเรียนที่สอบไดคะแนนมากกวาจากวิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และ วิชาภาษาอังกฤษ ตามลําดับ 

หรืออาจพิจารณาอยางอื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุงกําหนด และใหถือเปน                      

ที่สิ้นสุด 
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 ๕.๕  ประกาศผลสอบคัดเลือก  และรายงานตัว 

  วันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.   

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

  รายงานตัว  ณ  ศาลาทรงไทย หนาอาคาร ๑ โรงเรียนปราจณิราษฎรอํารุง  

 ๕.๖  กําหนดการมอบตัว 

วันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ อาคาร ๑ และ อาคาร ๒            

โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 

๖. คาใชจายและรายละเอียดการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา 

   โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ไดประมาณการคาใชจายและรายละเอียดการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา                   

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังมีรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี 

  ผูสนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 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) 

                            ผูอํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 


