
 

     1. ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 จำนวน 36 คน ชั้น ม.4 จำนวน 30 คน 
1.1  คุณสมบัติ 
        1)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
             เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 
        2)  มีผลการเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และปีท่ี 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00  
        3)  มีผลการเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และปีท่ี 5 ไม่ต่ำ    
             กว่า 3.00  
        4)  เป็นโสด 
        5)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
        6)  เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
        7)  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
1.2  หลักฐานการสมัคร 
        1)  ใบสมัคร 
        2)  รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว 2 รูป 
        3)  สำเนาทะเบียนบ้าน  (ถ่ายเอกสารหน้าช่ือนักเรียน หน้าช่ือบิดา หน้าช่ือมารดา) 
        4)  ใบ ปพ.1 ท่ีแสดงว่าจบหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือเอกสารแสดงผล 
             การเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และปีท่ี 5 
        5)  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
1.3  กำหนดวันรับสมัคร วันท่ี  14-18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น.  
1.4  การคัดเลือก ช้ัน ม.1 ทดสอบ วันเสาร์ท่ี 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

  ช้ัน ม.4 ทดสอบ วันอาทิตย์ท่ี 5 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
1.5  ประกาศผล ภายในวันเสาร์ท่ี 8 มีนาคม 2566 
1.6  รายงานตัว  ภายในวันเสาร์ท่ี 8 มีนาคม 2566  

      1.7  กำหนดวันมอบตัว วันเสาร์ท่ี 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-14.00 น. 
 
 
 
 
 



2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 360 คน 
2.2.1  คุณสมบัติ 
        1)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
            เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 
        2)  เป็นโสด 
        3) ไม่จำกัดอายุ   
1.2.2  หลักฐานการสมัคร 
        1) ใบสมัคร 
        2) รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว 1 รูป 
        3)  สำเนาทะเบียนบ้าน  (ถ่ายเอกสารหน้าช่ือนักเรียน หน้าช่ือบิดา หน้าช่ือมารดา) 
        4) ใบ ปพ.1 ท่ีแสดงว่าจบหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองว่า
กำลังเรียนอยู่ในช้ันแระถมศึกษาปีท่ี 6 (ใบ ปพ.7)         
1.2.3  กำหนดวันรับสมัคร 

                   1)  ในเขตพื้นท่ีบริการ(รายช่ือตามแนบท้ายประกาศ) วันท่ี  11-15 มีนาคม 2566  
                        เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ จำนวน  360 คน ถ้าไม่เต็มจึงรับจากนักเรียน  
                        ท่ัวไป 
                   2)  นักเรียนท่ัวไป วันท่ี 11-15 มีนาคม 2565  เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
                        จำนวนรับท่ีเหลือจากนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 

1.2.4  การคัดเลือก 
        นักเรียนท่ีสมัครช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน ทดสอบวันเสาร์ท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.  
1.2.5 ประกาศผล และรายงานตัว วันพุธท่ี  29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. 

      1.2.6 กำหนดวันมอบตัว วันเสาร์ท่ี 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   นักเรียนทั่วไป รับจำนวน 280 คน(คณิต-วิทย์ 5 ห้อง จำนวน 200 คน,  
ศิลป์-ทั่วไป 1 ห้อง จำนวน 40 คน,  ศิลป์-ภาษา 1 ห้อง จำนวน 40 คน) 

2.2.1  คุณสมบัติ 
   1)  สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า   

       หรือศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565    
        2)  เป็นโสด 

              3)  ไม่จำกัดอายุ 
         4)  มีความประพฤติเรียบร้อย 

2.2.2  หลักฐานการสมัคร 
        1)  ใบสมัคร 
        2)  รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว 1 รูป 
        3)  สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสารหน้าช่ือนักเรียน หน้าช่ือบิดา หน้าช่ือมารดา) 

          4)  ใบ ปพ.1 ท่ีแสดงว่าจบหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า หรือ ใบ ปพ.7 ท่ีแสดงว่า
กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2.2.3  กำหนดการรับสมัคร  
        1)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนมัญจาศึกษา รับสมัคร 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 
        2)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากท่ัวไป รับสมัคร  14-18 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 –  
             16.30 น. 
2.2.4  การคัดเลือก ทดสอบ วันอาทิตย์ท่ี 26 มีนาคม 2566  เวลา 09.00-16.30 น. 
2.2.5  ประกาศผล และรายงานตัว วันพฤหัสบดีท่ี 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น.  
2.2.6  กำหนดการมอบตัว วันอาทิตยท่ี์ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. 

 

 


