
 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 

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

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประกาศ  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2564  โรงเรียน
ปราจีนกัลยาณี  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  จึงได้ก าหนดระเบียบและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕64  ไว้ดังนี้ 
 
 

 1. ประเภทการรับนักเรียน   
  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากโรงเรียนปราจีนกัลยาณีและโรงเรียนทั่วไป  9  ห้อง  
ห้องละ 44 คน  รวม  396  คน   
 
 2.  แผนการเรียน  

แผนการเรียน จ านวน(ห้องเรียน) จ านวน(คน) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 4 176 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น  1 44 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 1 44 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส 1 44 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ 1 44 
แผนการเรียนพลศึกษา 1 44 

รวม 9 396 
 
 3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      3.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิมของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี    
  3.1.1  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนปราจีนกัลยาณีที่มี 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) 
ไม่ต่ ากว่า 2.50  และไม่มีผลการเรียนติดค้างเป็น 0,ร,มส,มผ และแจ้งความประสงค์ท่ีจะศึกษาต่อที่โรงเรียน 
ปราจีนกัลยาณี 
  3.1.2  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี 
  3.1.3  นักเรียนต้องสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนปราจีนกัลยาณีเพ่ือจัด
ห้องเรียน 
 
 
 

 

 

ส าเนา 



 
      3.2  นักเรียนทั่วไป   
  3.2.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ     
หรือเทียบเท่า  ไม่จ ากัดอายุ เป็นโสด   
  3.2.3  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี 
 
 4.  วิธีการคัดเลือก 
      4.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิมของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี  คัดเลือกโดย       
  4.1.1  จากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ) ไม่ต่ ากว่า 2.50 และแจ้งความประสงค์ท่ีจะศึกษาต่อที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
  4.1.2  สอบวัดความสามารถทางวิชาการ  เพ่ือจัดห้องเรียน 4 วิชา คือวิชาคณิตศาสตร์  
วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาไทย  และวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช้ข้อสอบวัดความสามารถวิชาการของโรงเรียน 
    
      4.2  ประเภทนักเรียนทั่วไป  คัดเลือกโดย       
  4.2.1  จากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 6 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.00 
  4.2.2  สอบวัดความสามารถทางวิชาการ  4 วิชา คือ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  
วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ  ใช้ข้อสอบวัดความสามารถวิชาการของโรงเรียน 
    
 หมายเหตุ  โรงเรียนจะใช้คะแนนนักเรียนที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านวิชาการของนักเรียนในข้อ 
4.1 – 4.2 มาจัดเรียงล าดับใหม่  และนักเรียนจะได้เลือกแผนการเรียนตามล าดับที่สอบได้    
   
 5.  วิธีการสมัคร 
       สมัครออนไลน์ ได้ที่ Website : http//www.pkn.ac.th ( ไม่รับสมัครที่โรงเรียน) 
   
 6.  หลักฐานการสมัคร  
  น าหลักฐานการสมัครเรียน มาส่งที่ห้องสอบในวันสอบ ดังนี้ 
      6.1  ใบสมัครที่พิมพ์จากการสมัครออนไลน์ Website : http//www.pkn.ac.th   
      6.2  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร จ านวน 1 ใบ 
      6.3  ส าเนา ปพ.๑ ฉบับจบการศึกษาภาคบังคับ (มีผลการเรียน 6 ภาคเรียน) พร้อมนักเรียนเป็นผู้
รับรองส าเนา จ านวน 1 ใบ 
      6.4  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-สกุล นักเรียน  ฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนา 1 ฉบับ พร้อม
นักเรียนเป็นผู้รับรองส าเนา จ านวน 1 ใบ 
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 7.  ก าหนดการรับสมัคร  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
       7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิมของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (โควตา)  

วัน / เดือน / ปี เวลา รายการ สถานที่ 

8 - 12 มีนาคม 2564 08.30 - 16.30 น. 
นักเรียนยื่นใบสมัครด้วย
ตัวเองแต่งกายด้วยชุด
นักเรียนเท่านั้น 

ห้องวิชาการ อาคาร 1  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

30 เมษายน 2564 09.00 น. เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
ป้ายนิเทศหน้าห้องวิชาการ 
www.pkn.ac.th 
www.facebook.com/PKNSCHOOL 

2 พฤษภาคม 2564 08.30 - 16.30 น. นักเรียนสอบคัดเลือก อาคาร 1 อาคาร 3  

6 พฤษภาคม 2564 
09.00 น. ประกาศผลการสอบ 

ป้ายนิเทศหน้าห้องวิชาการ 
www.pkn.ac.th 
www.facebook.com/PKNSCHOOL 

09.00 - 12.00 น. รายงานตัว 
หน้าห้องวิชาการ อาคาร 1 
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

9 พฤษภาคม 2564 09.00 - 12.00 น. 
มอบตัว  
ช าระค่าบ ารุงการศึกษา 

อาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

 
       7.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประเภทนักเรียนทั่วไป 

วัน / เดือน / ปี เวลา รายการ สถานที่ 

24 - 28 เมษายน 2564 08.30 - 16.30 น. 
นักเรียนสมัครผ่านออนไลน์
เท่านั้น 

www.pkn.ac.th 
 

30 เมษายน 2564 09.00 น. เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
ป้ายนิเทศหน้าห้องวิชาการ 
www.pkn.ac.th 
www.facebook.com/PKNSCHOOL 

2 พฤษภาคม 2564 08.30 - 16.30 น. นักเรียนสอบคัดเลือก อาคาร 1 อาคาร 3 

6 พฤษภาคม 2564 
09.00 น. ประกาศผลการสอบ 

ป้ายนิเทศหน้าห้องวิชาการ 
www.pkn.ac.th 
www.facebook.com/PKNSCHOOL 

09.00 - 12.00 น. รายงานตัว 
หน้าห้องวิชาการ อาคาร 1 
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

9 พฤษภาคม 2564 09.00 - 12.00 น. 
มอบตัว  
ช าระค่าบ ารุงการศึกษา 

อาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
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8.  หลักฐานการมอบตัว 
      8.1  ใบมอบตัว ใบสารสนเทศข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน(รับที่โรงเรียน ณ วันรายงานตัว) 
      8.2  ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
      8.3  ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา  ฉบับจริงพร้อมส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ 
      8.4  สูติบัตรของนักเรียน ฉบับจริงพร้อมฉบับส 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 
      9.1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   2,270 บาท 
      9.2  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 1,970 บาท 
      9.3  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน   2,370 บาท 
      9.4  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส  1,970 บาท 
      9.5  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์   2,270 บาท 
      9.6  แผนการเรียนพลศึกษา     2,270 บาท 
 
      

10.  ประกาศเพิ่มเติมและเงื่อนไขอ่ืนๆ 
      ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก  ต้องติดตามประกาศหรือเงื่อนไขอ่ืนๆเพ่ิมเติม  ซึ่งอาจมี
ขึ้นในภายหลังเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนานักเรียน  โดยติดตามประกาศได้ที่โรงเรียน
ปราจีนกัลยาณี  หรือทางเว็บไซต์ www.pkn.ac.th หรือ www.facebook.com/PKNSCHOOL หากไม่ปฏิบัติ
ตามจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆในภายหลังไม่ได้ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่โรงเรียน
ปราจีนกัลยาณี  โทร ๐-๓๗๒๑-๑๐๗๑ ต่อ ๑๐๓ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มีนาคม 2564 
 

                                                                                            
   ( นายวิเชียร  อินทมาศ ) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี   
        

 

....................ผู้ร่าง 

....................ผู้พิมพ์ 

....................ผู้ตรวจ 
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