
 
 
  

 

 ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 
เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)                      

 ห้องเรียนพิเศษ International Programme (เพิ่มเติม) 
................................................................. 

 ตามท่ีโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน    
เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา   
ในภูมิภาค (Education Hub) ห้องเรียนพิเศษ International Programme (IP) (เพ่ิมเติม) ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น 
 

  บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  และโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 
เข้าสอบคัดเลือกแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ (ผนวก ก) ท้ายประกาศนี้ 
 

  ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพ่ือสอบคัดเลือก โดยนำบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีเลขประจำตัวประชาชน และมีภาพถ่าย ไปแสดงต่อกรรมการคุมสอบ  
ดังมีรายละเอียด ตามวัน เวลา และสถานที ่ดังต่อไปนี้ 
 

วันและเวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ หมายเหตุ 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๕๐ น. 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 
คะแนนเต็ม 
๕๐ คะแนน 

ห้อง IP ๑ 
อาคาร ๕ (IP) 

ให้ผู้เข้าสอบ  
ปฏิบัติตามระเบียบ 

และข้อปฏิบัติการสอบคัดเลือก 
ตาม ผนวก ข 

ท้ายประกาศโดยเคร่งครัด 
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

สอบสัมภาษณ์ 
คะแนนเต็ม 
๕๐ คะแนน 

ห้อง IP ๖ 
อาคาร ๕ (IP) 

  
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
   ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๗    มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 

 
 
 

     (นายสุรศักดิ์  ศรณรินทร์) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 
 
 
 
 
 



 
ผนวก   ก 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ International Programme (เพิ่มเติม) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 

     ๑. เด็กหญิงมนัสนันท์ สายพิมพ์   

     ๒. นางสาวปุญยวีร์ ฟ่าง   

     ๓. นางสาวกิตติมา หัสดี   

     ๔. นายธนันชัย วันนา   

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

ผนวก   ข 
 

ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

๑. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีเลขประจำตัวประชาชน 
และภาพถ่ายที่ยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ  และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ 

๒.  ให้ไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเวลา อย่างน้อย ๓๐ นาที 
๓.  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบหลังจากกำหนดเวลาเริ่มทำการสอบ ผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที 
     และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ  หากมีเหตุจำเป็น ในระหว่างการสอบ                       
     ให้แจ้งกรรมการคุมสอบพิจารณาตามเหตุจำเป็น  เป็นรายกรณี 
๔.  อนุญาตให้นำเฉพาะบัตรที่ใช้แสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ ปากกาลูกลื่น เข้าห้องสอบได้เท่านั้น 
๕.  ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริต หรือส่อทุจริตในการสอบ 
๖.  ห้ามนำแบบทดสอบ  และกระดาษคำตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๗.  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนตามสังกัด 
๘.  ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการคุมสอบ โดยเคร่งครัด หากพบมีการฝ่าฝืนระเบียบฯ นี้  

                โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎระเบียบของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 
เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)                      

 ห้องเรียนพิเศษ International Programme (เพิ่มเติม) 
................................................................. 

 ตามท่ีโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน    
เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา   
ในภูมิภาค (Education Hub) ห้องเรียนพิเศษ International Programme (IP) (เพ่ิมเติม) ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น 
 

  บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  และโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 
เข้าสอบคัดเลือกแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ (ผนวก ก) ท้ายประกาศนี้ 
 

  ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพ่ือสอบคัดเลือก โดยนำบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ โดยมีเลขประจำตัวประชาชน และมีภาพถ่าย ไปแสดงต่อกรรมการคุมสอบ  
ดังมีรายละเอียด ตามวัน เวลา และสถานที ่ดังต่อไปนี้ 
 

วันและเวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ หมายเหตุ 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๕๐ น. 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 
คะแนนเต็ม 
๕๐ คะแนน 

ห้อง IP ๑ 
อาคาร ๕ (IP) 

ให้ผู้เข้าสอบ  
ปฏิบัติตามระเบียบ 

และข้อปฏิบัติการสอบคัดเลือก 
ตาม ผนวก ข 

ท้ายประกาศโดยเคร่งครัด 
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

สอบสัมภาษณ์ 
คะแนนเต็ม 
๕๐ คะแนน 

ห้อง IP ๖ 
อาคาร ๕ (IP) 

  
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                             ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๗    มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
 

 
 

     (นายสุรศักดิ์  ศรณรินทร์) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 
 
 



ผนวก   ก 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ International Programme (เพิ่มเติม) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

     ๑. เด็กหญิงพรชนก ศิลปกิจโกศล   

     ๒. เด็กชายก้องภพ คิดรอบนอก   

     ๓. เด็กหญิงศิวาพร บวมตะคุ   

     ๔. เด็กหญิงพศิกา ผ่องผิว   

     ๕. เด็กชายธรรมมธัช ลีโอ ช่องาม   

     ๖. เด็กชายน่านฟ้า จงใจจิต   

     ๗. เด็กหญิงจิรัชญา วันชุล ี  

     ๘. เด็กหญิงณัฐนิชา วิริยะอาภาพงศ์   

     ๙. เด็กหญิงปนาลี รังษีธรรมปัญญา   

     ๑๐. เด็กหญิงกฤติมา แก้วคุณ   

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

ผนวก   ข 
 

ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  ลงวันที่  ๑๗   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

๑. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีเลขประจำตัวประชาชน 
และภาพถ่ายที่ยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ  และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ 

๒.  ให้ไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเวลา อย่างน้อย ๓๐ นาที 
๓.  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบหลังจากกำหนดเวลาเริ่มทำการสอบ ผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที 
     และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ  หากมีเหตุจำเป็น ในระหว่างการสอบ                       
     ให้แจ้งกรรมการคุมสอบพิจารณาตามเหตุจำเป็น  เป็นรายกรณี 
๔.  อนุญาตให้นำเฉพาะบัตรที่ใช้แสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ ปากกาลูกลื่น เข้าห้องสอบได้เท่านั้น 
๕.  ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริต หรือส่อทุจริตในการสอบ 
๖.  ห้ามนำแบบทดสอบ  และกระดาษคำตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๗.  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนตามสังกัด 
๘.  ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการคุมสอบ โดยเคร่งครัด หากพบมีการฝ่าฝืนระเบียบฯ นี้  

                โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎระเบียบของโรงเรียนต่อไป 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


