
     

 
 

ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566 

........................................................................... 
 

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประกาศ  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2566  โรงเรียน
ปราจีนกัลยาณี  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  จึงได้ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ    
รับนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕66 ไว้ดังนี้ 
 

 1. การก าหนดเขตพื้นที่บริการ  เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี  คือ  เขตพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นเขตพ้ืนที่บริการ  โดยมีชื่อนักเรียนอยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในเขต
พ้ืนที่บริการ  ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี  นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (หากมีปัญหากรณีสิทธิที่อยู่อาศัย
ตามเงื่อนไขนี้  ให้คณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณาเป็นการเฉพาะ  โดยถือว่าผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการเป็นข้อยตุิ)  
 

 2. จ านวนนักเรียนที่รับ 
 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 9 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน  รวม 360 คน เป็นนักเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 216 คน  และนอกเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 144 คน   
 

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      3.1  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
  3.1.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ
เทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ไม่จ ากัดอายุ เป็นโสด 
  3.1.2  มีความประพฤติเรียบร้อย  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์  แข็งแรงและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
  3.1.3  นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตอ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีชื่อ
นักเรียนอยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี  นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 
   
      3.2  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 
  3.2.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ
เทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนทั่วประเทศ  
ไม่จ ากัดอายุ เป็นโสด     
  3.2.2  มีความประพฤติเรียบร้อย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
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4.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลอืกนักเรียนจากการสอบคัดเลือก  
       4.1  พิจารณาจากผลการสอบ  เรียงตามล าดับคะแนนรวมจากมากไปน้อยตามจ านวนนักเรียน
ที่รับ  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี  จ านวน 4 วชิา คือ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  
วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ   
       4.2  นักเรียนที่มีผลการสอบ ในล าดับที่ 1 – 40 จะได้รับการคัดเลือกให้อยู่ห้องโครงการ
วิทยาศาสตร์พลังสิบ (ในกรณีมีนักเรียนสละสิทธิ์ห้องโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ จะให้สิทธิ์นักเรียนที่มีผลการ
สอบในล าดับถัดไป จนกว่าจะครบจ านวน 40 คน) 
  4.3  กรณีนักเรียนที่สอบคัดเลือกคะแนนคนสุดท้ายของจ านวนนักเรียนที่ประกาศรับมีคะแนน
รวมเท่ากัน  ด าเนินการพิจารณา  ดังนี้ 
   1)  หากนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาให้นักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าในวิชา
คณิตศาสตร์ที่ได้ล าดับดีกว่า 
   2)  หากนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากัน  และคะแนนวิชาวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน  จะพิจารณา
ให้นักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าในวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้ล าดับดีกว่า 
   3)  หากนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากัน  คะแนนวิชาวิคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะ
พิจารณาให้นักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าในวิชาภาษาอังกฤษที่ได้ล าดับดีกว่า 
   4)  หากนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากัน  คะแนนวิชาวิคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิชา
ภาษาอังกฤษเท่ากัน จะพิจารณาให้นักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าในวิชาภาษาไทยที่ได้ล าดับดีกว่า 
 

 5.  วิธีการสมัคร 
       สมัครออนไลน์ ได้ที่ Website : http//www.pkn.ac.th  
  

 6.  หลักฐานการสมัคร  
  น าหลักฐานการสมัครเรียน มาส่งที่ห้องสอบในวันสอบ ดังนี้ 
      6.1  ใบสมัครที่พิมพ์จากการสมัครออนไลน์ Website : http//www.pkn.ac.th   
      6.2  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิว้ ติดที่ใบสมัคร จ านวน 1 ใบ 
      6.3  ส าเนา  ปพ.1 : ป  ทีม่ีผลการเรียนชั้น ป.4 - ป.5  พร้อมนักเรียนเป็นผู้รับรองส าเนา จ านวน 1 ใบ 
      6.4  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-สกุลนักเรียน พร้อมนักเรียนเป็นผู้รับรองส าเนา จ านวน 1 ใบ 
 

 7.  ก าหนดการรับสมัคร  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

วัน / เดือน / ปี เวลา รายการ สถานที ่

11 – 15 มีนาคม 2566 08.30 – 16.30น. 
นักเรียนสมัครผ่านออนไลน์
เท่านั้น 

www.pkn.ac.th 
 

21 มีนาคม 2566 09.00 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
ป้ายนิเทศหน้าห้องวิชาการ 
www.pkn.ac.th 
www.facebook.com/PKNSCHOOL 

25 มีนาคม 2566 08.30 – 16.30 นักเรียนสอบคัดเลือก อาคาร 2 และอาคาร 3 

29  มีนาคม 2566 10.00 เป็นต้นไป ประกาศผลการสอบ 
ป้ายนิเทศหน้าห้องวิชาการ 
www.pkn.ac.th 
www.facebook.com/PKNSCHOOL 

1 เมษายน 2566 08.30 – 16.30 น. 
มอบตัว และ 
ช าระค่าบ ารุงการศึกษา 

อาคารเอนกประสงค์ 
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
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 8.  หลักฐานการมอบตัว 
      8.1  ใบมอบตัว ใบสารสนเทศข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน(แจกนักเรียน ณ วันรายงานตัว) 
      8.2  ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
      8.3  ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา  ฉบับจริงพร้อมส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ 
      8.4  สูติบัตรของนักเรียน ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
      8.5  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิว้ แต่งเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 2 ใบ ติดที่ใบ
มอบตัวและข้อมูลสารสนเทศ 
 
 9.  ค่าบ ารุงการศึกษา  
  ห้องปกติ (โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ม.1/11)  จ านวน 2,610 บาท/ภาคเรียน 
  ห้องปกติ (ม.1/3 – ม.1/10) จ านวน 2,110 บาท/ภาคเรียน 
      
 10.  ประกาศเพิ่มเติมและเงื่อนไขอ่ืนๆ 
      ผู้ปกครองของนักเรียนและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก  ต้องติดตามประกาศหรือเงื่อนไขอ่ืนๆเพ่ิมเติม      
ซึ่งอาจมีขึ้นในภายหลังเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนานักเรียน  โดยติดตามประกาศได้ที่
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี หรือทางเว็บไซต์ www.pkn.ac.th หรือ www.facebook.com/PKNSCHOOL หากไม่
ปฏิบัติตามจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆในภายหลังไม่ได้ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  โทร 0-3721-8328 
 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  31  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 

 
      

     ( นายเจษฎา  ดีเลิศ ) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
 ..................................................ตรวจ 
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