
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีการศึกษา 2566

รอบท่ี 2 รอบท่ัวไป
***ส าหรับนักเรียนภายนอกและนักเรียน PRC



แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ (เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์)
โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ (เลือกเสริม)

SMEP : Science & Mathematics Excellence Program (ห้องเรียน สสวท.)
MEP : Mathematics Excellence Program 
SII : Science of Integrated Innovation Excellence Program 
ERA : Engineering in Robotics & Automation Excellence Program 
DAG : Digital Art & Games Excellence Program 

แผนการเรียนศิลป์-คณติศาสตร์ (เน้นทางด้านคณติศาสตร์)
โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ (เลือกเสริม)

MEP : Mathematics Excellence Program 
DAG : Digital Art & Games Excellence Program 

แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (เน้นทางด้านภาษาต่างประเทศ)
เลือกภาษา อังกฤษ – ฝรั่งเศส – เยอรมัน – จีน – ญี่ปุ่น – เกาหลี
โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ (เลือกเสริม)

DAG : Digital Art & Games Excellence Program 

แผนการเรียน
ที่เปิดรับสมัคร

รอบที่ 2 รอบทั่วไป

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครโปรแกรม
ส่งเสริมอัจฉริยภาพเพิ่มเติม

จากแผนการเรียนปกติได้ 2 อันดับ



คุณสมบัติ
ของผูส้มัคร

รอบที่ 2 รอบทั่วไป

- ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ปีการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ มัธยมศึกษาปีที่ 2) ใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, 
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
ทั้งหมด 5 วิชา รวมกันเฉลี่ยแล้ว ไม่ต่ ากว่า 2.75

หมายเหตุ
นักเรียนภายนอก หากผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวในรอบรับตรง 
(Portfolio) จะไม่สามารถเข้าพิมพ์บัตรเข้าสอบเพื่อเข้าสอบในรอบ
ทั่วไปได้



เอกสาร
ประกอบ
การสมัคร

รอบที่ 2 รอบทั่วไป

1. เอกสารแสดงผลการเรยีนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ปพ.1) หรือส าเนาสมุดรายงานผลการเรียน
(สมุดพก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2
(เฉพาะหน้าปกและหน้าแสดงผลการเรยีน)

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
3. รูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียน

ท าการสแกนเป็นไฟล์ PDF หรือถ่ายภาพเป็นไฟล์ JPG เพื่อใช้ในการ
สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ (เฉพาะนักเรียนภายนอก)



ก าหนดการ
รับสมัคร

รอบที่ 2 รอบทั่วไป

25 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2565 
รับสมัครทางเว็บไซต์ (ถึงวันที่ 18 สค 2565 เวลา 16:00 น.)
24 สิงหาคม 2565
พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ
โดยเข้าระบบรับสมัคร/พิมพ์บัตร ตั้งแต่เวลา 15:00 น.
27 สิงหาคม 2565
สอบคัดเลือก (สถานที่สอบจะแจ้งในบัตรประจ าตัวสอบ) 

*** ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าสมัครสอบ : แผนการเรียนปกติ
- นักเรียนภายนอก 500 บาท / นักเรียน PRC 200 บาท
ค่าสมัครสอบ : แผนการเรียนปกติและโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
- นักเรียนภายนอก 600 บาท / นักเรียน PRC 300 บาท 
ช าระเงินผ่าน QR Code ได้ถึงวันท่ี 21 สิงหาคม 2565 เวลา 23:00 น.



การสอบและ
การสัมภาษณ์

รอบที่ 2 รอบทั่วไป

*** ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางสอบคัดเลือกและสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

แผนการเรียนวิทย์-คณิต แผนการเรียนศิลป์-คณิต
08:30-10:00 คณิตศาสตร์ 08:30-10:00 คณิตศาสตร์
10:30-11:30 ภาษาอังกฤษ 10:30-11:30 ภาษาอังกฤษ
12:30-14:00 วิทยาศาสตร์ 12:30-13.10 ภาษาไทย

13:30-14:10 สังคมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เวลา 14:50 น.
โปรแกรม SMEP, MEP, SII, ERA และ DAG สัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่สัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ

แผนการเรียนศิลป์-ภาษา
08:30-10:00 สัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครโปรแกรม DAG ณ โรงละคร
10:30-11:30 ภาษาอังกฤษ
12:30-13.10 ภาษาไทย
13:30-14:10 สังคมศึกษา

*** สัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครเข้าเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ



รอบที่ 2 รอบทั่วไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกทะเบียน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 123
ในวันและเวลาท าการ (09:00-16:00 น.)

PRCSchoolAdmission @reg-prcreg@prc.ac.th

CLICK ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครรอบทั่วไป

https://lin.ee/rZnjME7
https://www.facebook.com/PRCSchoolAdmission
https://www.prc.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/ระเบียบการ-ม.4-2566รอบทั่วไป_New.pdf


รอบที่ 2 รอบทั่วไป ลงทะเบียนรับสมัคร

CLICK

ค่าสมัครสอบ : แผนการเรียนปกติ
- นักเรียนภายนอก 500 บาท / นักเรียน PRC 200 บาท
ค่าสมัครสอบ : แผนการเรียนปกติและโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
- นักเรียนภายนอก 600 บาท / นักเรียน PRC 300 บาท 
ช าระเงินผ่าน QR Code ได้ถึงวันท่ี 21 สิงหาคม 2565 เวลา 23:00 น.

บรรยากาศการเรยีนการสอน
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
แผนการเรียนศิลป์-คณิต
แผนการเรียนศิลป์-ภาษา

25 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2565 
ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

บรรยากาศการเรยีนการสอน
โปรแกรมส่งเสรมิอัจฉริยภาพ

(Excellence Program)

https://exam.prc.ac.th/2566/M4/
https://exam.prc.ac.th/2566/M4/
https://exam.prc.ac.th/2566/M4/
https://www.youtube.com/watch?v=RJWQiox3WNY
https://www.youtube.com/watch?v=RJWQiox3WNY
https://www.youtube.com/watch?v=N0kIphkXC2M
https://www.youtube.com/watch?v=N0kIphkXC2M

