
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
เร่ือง  แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 

.................................................................... 
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ในการนี้โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสาน
มิตรอุปถัมภ์” จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียน คุณสมบัติการคัดเลือกนักเรี ยนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้   
 

1. แผนการเรียนและห้องเรียนที่เปิดรับสมัคร 
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดรับสมัคร 3 ห้องเรียน ได้แก ่

1. ห้องเรียนปกติ  จำนวน 3 ห้องเรียน รับ 120 คน 
    รวมรับทั้งหมด    จำนวน 3 ห้องเรียน รับ 120 คน 

1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1. ห้องเรียนปกติ (แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)   จำนวน 2 ห้องเรียน รับ 80 คน 
2. ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนทั่วไป (เครดติแบงค์)       จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน 

    รวมรับทั้งหมด        จำนวน 3 ห้องเรียน รับ 120 คน 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียน 

- ห้องเรียนปกติ ไม่จำกดัผลการเรียน 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย 

2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มคีุณสมบัติ ดังนี้ 
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2565 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียน 

- ห้องเรียนปกติ ไม่จำกดัผลการเรียน 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย 

 

3. กำหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตวั ดังนี้ 
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว 
11 – 15 มีนาคม 2566 
เวลา 08.30 – 15.00 น. 

25 มีนาคม 2566 (ถ้ามี) 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

29 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

1 เมษายน 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 



 
 

3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว 

11 – 15 มีนาคม 2566 
เวลา 08.30 – 15.00 น. 

- 
30 มีนาคม 2566 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
2 เมษายน 2566 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 

4. ตารางกำหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบคัดเลือก วันที่ 25 มนีาคม 2566 (กรณีที่มีนักเรียนมาสมัครเกินแผนการรับนักเรียน) 

วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร์ รวม 100 คะแนน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่มีการสอบคัดเลือก 

 

5. สถานที่รับสมัคร ประกาศผลและรายงานตัว  
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
มอบตัว 
โรงอาหาร โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 

6. หลักฐานการมอบตวั ดังนี้  
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  อย่างละ     1  ฉบับ 
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง   อย่างละ    1  ฉบับ 
- สำเนาสตูิบัตร         จำนวน     1  ฉบับ 
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)     จำนวน     1  ฉบับ 
- รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (ตดิใบมอบตัว)    จำนวน     1  รูป 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ       จำนวน 130  บาท 
- เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น 

 

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถตดิต่อสอบถาม ได้ดังนี้  
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เบอร์โทรศัพท์ 036 – 813455  
ครูสุกัญญา(งานรับนักเรียน) โทร. 091 – 8734772  
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

      ว่าทีร่้อยตรี  
                                                            (ชาญชัย  กาศักดิ์) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรยีนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 


