
 

 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา 
เร่ือง  การรับสมคัรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี 4 ป"การศกึษา 2564 

........................................................................... 
 โรงเรียนพันทายนรสิงห�วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือส(งเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูเต็มศักยภาพแต(ละบุคคล รวมทั้งอบรมนักเรียนใหมี
ความพรอมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติเรียบรอยและสามารถพ่ึงตนเองได ตลอดจนอยู(ในสังคมอย(าง
มีความสุข เพ่ือใหการดําเนินการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป4ที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาป4ที่ 4 ประจําป4การศึกษา 
2564  ระหว(างวันที่ 24 – 28  เมษายน  2564  โรงเรียนพันทายนรสิงห�วิทยา เป<นไปดวยความเรียบรอย จึงได
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนประจําป4การศึกษา 2564 ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน               
ป4การศึกษา 2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 35     
แห(งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ โรงเรียน
พันทายนรสิงห�วิทยา จึงกําหนดการรับนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 1 
  1. ประเภทโรงเรียนท่ัวไป 
      - แผนการรับนักเรียน        จํานวน  120  คน       จํานวนห�องเรียน  3  ห�องเรียน 

  2. คุณสมบัติของผู�สมัครเรียน 
   2.1 กําลังเรียนหรือจบช้ันประถมศึกษาป4ที่ 6 
   2.2 มีความประพฤติเรียบรอย 

2.3 นักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ ดนตรี ศิลปะและกีฬาทกุประเภท  
จะรบัพิจารณาเป<นพิเศษ 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 4 
1. ประเภทโรงเรียนท่ัวไป 

- แผนการรับนักเรียน   จํานวน  90  คน     จํานวน  3  แผนการเรียน 

   - แผนการเรียนวิทยาศาสตร� - คณิตศาสตร�      จํานวน 40 คน 
   - แผนการเรียนศิลปF - ภาษา       จํานวน 40 คน 
   - แผนการเรียนทวิภาคี สาขาธุรกิจคาปลีก รับ 2 วุฒิ ม.6 / วุฒิ ปวช.   จํานวน 10 คน 
  2. คุณสมบัติของผู�สมัครเรียน 
   2.1 กําลังเรียนหรือจบช้ันมัธยมศึกษาป4ที่ 3 
   2.2 มีความประพฤติเรียบรอย 

2.3 นักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ ดนตรี ศิลปะและกีฬาทกุประเภท 
จะรบัพิจารณาเป<นพิเศษ 
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สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 1 และ 4 
  1. วัน เวลา รับสมัคร 
   วันที่  24 – 28  เมษายน  2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  

 ไม(เวนวันหยุดราชการ 
  2. หลักฐานการรับสมัครเรียน 
   2.1 ใบสมัครของโรงเรียนพันทายนรสิงห�วิทยา 
   2.2 สําเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ( ปพ.1 ) หรือใบรับรองฉบับจริง 
   2.3 รูปถ(าย ขนาด 1.5 น้ิว จํานวน 2 รูป 
   2.4 สําเนาทะเบียนบานของ นักเรียน บิดา มารดา จํานวน 1 ชุด 
   2.5 หลักฐานอื่น ๆ ( ถามี ) 
  3. วิธีการสมัคร 
      วิธีท่ี 1  สมัครทางไปรษณีย�   
   - นักเรียนแจงความประสงค�การสมัครเรียนออนไลน�  
 
 
 
 

 
 

ลิงก�แจ�งความประสงค�การสมัคร: https://forms.gle/vVcrM6uhe5HEU1Ve6 
 

   - ดาวน�โหลดใบสมัคร  ม.1 และ ม. 4  
 
 
 
 
 
 

      ลิงก�ดาวน�โหลดใบสมัคร ม.1 : http://bit.ly/2OaHacF      ลิงก�ดาวน�โหลดใบสมัคร ม.4 : http://bit.ly/3qrqDxZ 
 

   - ส(งเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนและใบสมัครทางไปรษณีย�แบบลงทะเบียน  
     มาที่ งานรับสมัครนักเรียน  โรงเรียนพันทายนรสิงห�วิทยา 
           58  หมู( 3  ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
           เบอร�โทรศัพท� 034-869665, 083-3119065, 083-6777396 หรือ 099-2247919 
   - ติดตามประกาศรายช่ือไดทางเพจเฟซบุQก “โรงเรียนพันทายนรสิงห�วิทยา” และ 
         www.phanthai.ac.th 
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      วิธีท่ี 2  สมัครท่ีโรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา  
   - สมัครวันที่ 24 – 28  เมษายน  2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
   - เตรียมพรอมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเรียนใหครบถวน 
   - รับใบสมัครและกรอกเอกสารที่โรงเรียน  
   - ปฏิบัติตามมาตรการเฝ]าระวังและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน(า 2019 (COVID-19)  
     อย(างเคร(งครัด 
 

  4. วันสอบคัดเลือก 
    วันเสาร�ที่  1  พฤษภาคม  2564  เวลา 08.30 – 12.30 น. 
   5. วันประกาศผลและรายงานตัว 
   วันพุธที่  5  พฤษภาคม  2564   เวลา 09.00 – 12.00 น. 
      ณ หอประชุมโรงเรียนพันทายนรสิงห�วิทยา  
  5. วันมอบตัวนักเรียน ปฐมนิเทศและประชุมผู�ปกครองนักเรียน    
   4.1 วันอาทิตย�ที่  9  พฤษภาคม  2564   เวลา 09.00 – 12.00 น. 
           ณ หอประชุมโรงเรียนพันทายนรสิงห�วิทยา 
         * มีการจําหน(ายเครื่องแบบนักเรียน รองเทา เข็มขัด ลูกเสือเนตรนารี 

      * มีการจําหน(ายชุดพละ กระเปdานักเรียน ฯลฯ 
 4.2 ถาไม(มารายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ในวันดังกล(าว ถือว(าสละสิทธ์ิ 

  6. วันเปXดภาคเรียนท่ี 1 ป"การศึกษา 2564 
วันจันทร�ที่  17  พฤษภาคม  2564 

 
 
                                         ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

      ( นางกรองแกว  พูลเพ่ิมพันธ� ) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนพันทายนรสิงห�วิทยา 


