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ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
เร่ือง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

………………………………………………………………………. 
  ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ ได้ประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕              
ท่ีสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๕๔ ท่ีรัฐต้อง
ด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ
อย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
พระรำชบัญ ญั ติกำรศึกษำภำคบั ง คับ  พ .ศ . ๒๕๔๕  พระรำชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ .ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ .ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ   
ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
วันท่ี ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบ
แทนเพื่อโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ประกำศ ณ วันท่ี ๒๕ ธันวำคม พ .ศ. ๒๕๖๓ และมติคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ชุดท่ี ๒๕) ในครำวประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
  โรงเรียนสิเกำประชำผดุงวิทย์ จึงก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ท่ีสอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ 
นโยบำยท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ ไว้ดังนี้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

1. แผนการเรียน 
1.1  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (สสวท.) รับนักเรียน 1 ห้องเรียน  จ านวน 30 

คน 
1.2  ห้องเรียนกีฬา รับนักเรียน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔๐ คน 
1.3  ห้องเรียนศิลปะ – ดนตรี – นาฏศิลป์ รับนักเรียน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔๐ คน 
1.4  ห้องเรียนท่ัวไป รับนักเรียน ๓ ห้องเรียน จ านวน ๑๒๐ คน 

2. คุณสมบัติ 
2.1  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

หรือก าลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 25๖๔ 
2.2  เป็นโสด 
2.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย 
2.4  มีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
2.5  มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้ท่ีบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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2.6  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (สสวท.) ต้องมีผลการเรียนเฉล่ียในระดับ
ประถมศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.00 วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 3.00 

2.7  ห้องเรียนกีฬา  
๒.๗.๑ ต้องมีความถนัด และความสามารถพิเศษทางการกีฬาวอลเลย์บอล หรือฟุตบอล 
๒.๗.๒ เพศชายมีส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป หรือเพศหญิงมีส่วนสูง ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้น

ไป 
๒.๗.๓ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเก็บตัวนักกีฬาและฝึกซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียนได้โดย

ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง  
๒.๗.๔ มีสุขภาพ บุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายและจิตท่ีดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก

ชนิด ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา โดยมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐ 
2.8  ห้องเรียนศิลปะ – ดนตรี – นาฏศิลป์ ต้องมีความถนัด และความสามารถพิเศษทางด้าน

ศิลปะ ดนตรี หรือนาฏศิลป์ 
๓. หลักฐานการรับสมัคร 

     ๓.๑ ใบสมัคร 
๓.๒ หลักฐำนส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่าหรือหลักฐานท่ีแสดง

ว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 25๖๔ (ปพ.7) หรือเทียบเท่า 
๓.๓ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของนักเรียน 
๓.๔ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง และของนักเรียน 
๓.๕ ส ำเนำสูติบัตร 
๓.๖ หลักฐำนกำรเปล่ียนช่ือสกุล (ถ้ำมี) 
๓.๗ ใบรับรองแพทย์ (กรณีสมัครห้องเรียนกีฬำ และบุคคลท่ีมีโรคประจ ำตัว)  
๓.๘ รูปถ่ำยขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๔ รูป 
๓.๙ ผลกำรตรวจหมู่โลหิต 
๓.๑๐ ส ำเนำหนังสือรับรองผลกำรแข่งขันกีฬำ และ/หรือเกียรติบัตรนักกีฬำ ส ำเนำภำพถ่ำย

โล่/เหรียญรำงวัล หรือหลักฐำนอื่นใดท่ีแสดงควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำวอลเลย์บอล และฟุตบอล 
(ถ้ำมี กรณีสมัครห้องเรียนกีฬำ)     

๓.๑๑ ส ำเนำหนังสือรับรองผลกำรแข่งขันด้ำนศิลปะ ดนตรี และนำฏศิลป์ หรือหลักฐำนอื่นใด
ท่ีแสดงควำมสำมำรถทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี หรือนำฏศิลป์ (ถ้ำมี กรณีสมัครห้องเรียนศิลปะ – 
ดนตรี – นำฏศิลป์) 

๔. รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๔.๑ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (สสวท.) รับนักเรียน 1 ห้องเรียน  จ านวน 30 คน 
รับสมัคร   วันท่ี ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ 256๕ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
สถานท่ีรับสมัคร อาคารเรียน 1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ หรือสมัครผ่าน

ออนไลน์ได้ท่ี www.sikaopracha.ac.th  
 

http://www.sikaopracha.ac.th/
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  สอบคัดเลือก  วันอาทิตย์ ท่ี ๖ มีนาคม 256๕ เวลา 08.30 – 1๖.๐0 น. 
     ณ อาคารเรียน ๒ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
  ประกาศผล  วันพุธ ท่ี ๙ มีนาคม 256๕ เวลา 0๘.๐๐ น. 

ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  และทาง 
www.sikaopracha.ac.th 

  รายงานตัว/มอบตัว วันเสาร์ ท่ี ๑๒ มีนาคม 256๕ เวลา 09.00 – 1๒.๐0 น. 
ณ หอประชุม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย ์

                4.2 ห้องเรียนกีฬา รับนักเรียน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔0 คน 
รับสมัคร   วันท่ี ๑๙ – ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
สถานท่ีรับสมัคร อาคารเรียน 1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ หรือสมัครผ่าน

ออนไลน์ได้ท่ี www.sikaopracha.ac.th 
สอบคัดเลือก  วันอาทิตย ์ท่ี ๖ มีนำคม ๒๕๖๕  

ภาคทฤษฎี เวลา 08.30 – ๑๑.๓๐ น. 
ภาคปฏิบัติ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ประกาศผล  วันพุธ ท่ี ๙ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลา 0๘.00 น. 
ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  และทาง 
www.sikaopracha.ac.th 

รายงานตัว/มอบตัว วันเสาร์ ท่ี ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลา 09.00 – 1๒.๐0 น. 
    ณ หอประชุม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

                4.๓ ห้องเรียนศิลปะ – ดนตรี – นาฏศิลป์ รับนักเรียน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔0 คน 
รับสมัคร   วันท่ี ๑๙ – ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
สถานท่ีรับสมัคร อาคารเรียน 1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ หรือสมัครผ่าน

ออนไลน์ได้ท่ี www.sikaopracha.ac.th 
สอบคัดเลือก  วันอาทิตย ์ท่ี ๖ มีนำคม ๒๕๖๕  

ภาคทฤษฎี เวลา 08.30 – 1๑.30 น. 
ภาคปฏิบัติ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ประกาศผล  วันพุธ ท่ี ๙ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลา 0๘.๐0 น. 
ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  และทาง 
www.sikaopracha.ac.th 

รายงานตัว/มอบตัว วันเสาร์ ท่ี ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลา 09.00 – 1๒.๐0 น. 
    ณ หอประชุม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

                4.๔  ห้องเรียนท่ัวไป รับนักเรียน ๓ ห้องเรียน จ านวน ๑๒0 คน 
รับสมัคร   วันท่ี ๙ – ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
สถานท่ีรับสมัคร อาคารเรียน 1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ หรือสมัครผ่าน

ออนไลน์ได้ท่ี www.sikaopracha.ac.th 
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สอบคัดเลือก  วันเสาร์ ท่ี ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลา 08.30 – 1๖.๐0 น. 
ประกาศผล วันพุธ ท่ี ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลา 0๘.00 น.  
 ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  และทาง 

www.sikaopracha.ac.th 
รายงานตัว/มอบตัว วันเสาร์ ท่ี ๒ เมษำยน ๒๕๖๕ เวลา 09.00 – 1๒.๐0 น. 

    ณ หอประชุม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๑. แผนการเรียน 
๑.๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) รับนักเรียน ๑ ห้องเรียน
จ านวน ๓0 คน 
๑.๒ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม (SME) รับนักเรียน ๑ ห้องเรียน
จ านวน ๔๐ คน 
๑.๓ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา รับนักเรียน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔๐ คน 
๑.๔ แผนการเรียนศิลปะ – ดนตรี – นาฏศิลป์ รับนักเรียน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔๐ คน 
๑.๕ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา รับนักเรียน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔๐ คน  

๒.  คุณสมบัติ 
๒.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 25๖๔ 
๒.๒ เป็นโสด 
๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย 
๒.๔ มีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
๒.๔ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้ท่ีบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๒.๖ มีความต้ังใจท่ีจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ และยินดีท่ีจะให้การ

สนับสนุนและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโรงเรียนทุกด้าน 
๒.๗ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉล่ียในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า ๓.๐0 วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไม่ต่ า
กว่า ๓.๐0 

๒.๘ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา  
๒.๘.๑ ต้องมีผลการเรียนเฉล่ียในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (5 ภาค

เรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.0๐  
๒.๘.๒ ต้องมีความถนัด และความสามารถพิเศษทางการกีฬาวอลเลย์บอล หรือฟุตบอล 
๒.๘.๓ เพศชายมีส่วนสูง 1๗๐ เซนติเมตรขึ้นไป หรือเพศหญิงมีส่วนสูง ๑๖๕ เซนติเมตรขึ้น

ไป 
๒.๘.๔ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเก็บตัวนักกีฬาและฝึกซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียนได้โดย

ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
๒.๘.๕ มีสุขภาพ บุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายและจิตท่ีดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก

ชนิด ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา โดยมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐ 
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๒.๙ แผนการเรียนศิลปะ – ดนตรี – นาฏศิลป ์ต้องมีผลการเรียนเฉล่ียในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.0๐ มีความถนัด และความสามารถพิเศษ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี หรือ นาฏศิลป์  

 ๒.๑๐ นักเรียนทุกคนต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ของโรงเรียน ยกเว้นนักเรียนท่ีได้รับการ
คัดเลือกเป็นนักเรียนโควต้าของโรงเรียนแล้ว 
๓. หลักฐานการรับสมัคร 
      ๓.๑ ใบสมัคร 
      ๓.๒ หลักฐำนส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่าหรือหลักฐาน
ท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 25๖๔ (ปพ.7) หรือเทียบเท่า 
      ๓.๓ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของนักเรียน 
      ๓.๔ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง และของนักเรียน 
      ๓.๕ ส ำเนำสูติบัตร 
      ๓.๖ หลักฐำนกำรเปล่ียนช่ือสกุล (ถ้ำมี) 
      ๓.๗ ใบรับรองแพทย์ (กรณีมีโรคประจ ำตัว) 
      ๓.๘ รูปถ่ำยขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๔ รูป 
      ๓.๙ ผลกำรตรวจหมู่โลหิต 

 ๓.๑๐ ส ำเนำหนังสือรับรองผลกำรแข่งขันกีฬำ และ/หรือเกียรติบัตรนักกีฬำ ส ำเนำภำพถ่ำย
โล่/เหรียญรำงวัล หรือหลักฐำนอื่นใดท่ีแสดงควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำวอลเลย์บอล และฟุตบอล 
(ถ้ำมี กรณีสมัครห้องเรียนกีฬำ)     

 ๓.๑๑ ส ำเนำหนังสือรับรองผลกำรแข่งขันด้ำนศิลปะ ดนตรี และนำฏศิลป์ หรือหลักฐำนอื่นใด
ท่ีแสดงควำมสำมำรถทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี หรือนำฏศิลป์ (ถ้ำมี กรณีสมัครห้องเรียน ศิลปะ – 
ดนตรี – นำฏศิลป์) 
๔. รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

๔.๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) 
     รับนักเรียน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๓0 คน 

  รับสมัคร   วันท่ี ๑๙ – ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

สถานท่ีรับสมัคร อาคารเรียน 1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ หรือสมัครผ่าน
ออนไลน์ได้ท่ี www.sikaopracha.ac.th 

สอบคัดเลือก  วันจันทร์ ท่ี ๗ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลา 08.30 – 1๖.๐0 น. 
ประกาศผล วันพุธ ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา 0๘.00 น.  

ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ และทาง 
www.sikaopracha.ac.th 

รายงานตัว/มอบตัว วันอาทิตย์ ท่ี ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๕  เวลา 09.00 – 1๒.๐0 น. 
    ณ หอประชุม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

๔.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม (SME)  
    รับนักเรียน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔0 คน 

  รับสมัคร   วันท่ี ๙ – ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
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ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
สถานท่ีรับสมัคร อาคารเรียน 1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ หรือสมัครผ่าน

ออนไลน์ได้ท่ี www.sikaopracha.ac.th 
สอบคัดเลือก  วันอาทิตย์ ท่ี ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๕  เวลา 08.30 – 1๖.๐0 น. 
ประกาศผล  วันพุธ ท่ี ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลา 0๘.00 น. 

ณ  อาคาร ๑  โรง เรียน สิ เกาประชาผดุงวิทย์  และทาง 
www.sikaopracha.ac.th 

รายงานตัว/มอบตัว วันอาทิตย์ ท่ี ๓ เมษำยน ๒๕๖๕  เวลา 09.00 – 1๒.๐0 น. 
    ณ หอประชุม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

๔.๓ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา รับนักเรียน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔0 คน 
  รับสมัคร   วันท่ี ๑๙ – ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
สถานท่ีรับสมัคร อาคารเรียน 1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  หรือสมัคร

ออนไลน์ได้ท่ี www.sikaopracha.ac.th 
สอบคัดเลือก  วันจันทร์ ท่ี ๗ มีนำคม ๒๕๖๕  

ภำคทฤษฏี เวลา 08.30 – 1๑.30 น. 
ภาคปฏิบัติ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ประกาศผล  วันพุธ ท่ี ๙ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลา 0๘.00 น. 
ณ  อาคาร ๑  โรง เรียน สิ เกาประชาผดุงวิทย์  และทาง 
www.sikaopracha.ac.th 

รายงานตัว/มอบตัว วันอาทิตย์ ท่ี ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๕  เวลา 09.00 – 1๒.๐0 น. 
    ณ หอประชุม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

๔.๔ แผนการเรียนศิลปะ – ดนตรี – นาฏศิลป ์รับนักเรียน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔0 คน  
  รับสมัคร   วันท่ี ๑๙ – ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
สถานท่ีรับสมัคร อาคารเรียน 1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  หรือสมัคร

ออนไลน์ได้ท่ี www.sikaopracha.ac.th  
สอบคัดเลือก  วันจันทร์ ท่ี ๗ มีนำคม ๒๕๖๕  

ภาคทฤษฎี เวลา 08.30 – 1๑.30 น. 
ภาคปฏิบัติ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ประกาศผล  วันพุธ ท่ี ๙ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลา 0๘.00 น. 
ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  และทาง 
www.sikaopracha.ac.th 

รายงานตัว/มอบตัว วันอาทิตย์ ท่ี ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๕  เวลา 09.00 – 1๒.๐0 น. 
    ณ หอประชุม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

๔.๕ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา รับนักเรียน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๔0 คน  
  รับสมัคร   วันท่ี ๙ – ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
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สถานท่ีรับสมัคร อาคารเรียน 1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ หรือสมัครผ่าน
ทางออนไลน์ได้ท่ี www.sikaopracha.ac.th 

สอบคัดเลือก  วันอาทิตย์ ท่ี ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๕  เวลา 08.30 – 1๖.๐0 น. 
ประกาศผล  วันพุธ ท่ี ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลา 0๘.00 น. 

ณ  อาคาร ๑  โรง เรียน สิ เกาประชาผดุงวิทย์  และทาง 
www.sikaopracha.ac.th 

รายงานตัว/มอบตัว วันอาทิตย ์ท่ี ๓ เมษำยน ๒๕๖๕  เวลา 09.00 – 1๒.๐0 น. 
    ณ หอประชุม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
 
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ี ห้องวิชาการ อาคารเรียน 1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ในเวลา

ราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 075-291075 หรือทางเว็บไซต์โรงเรียน 
www.sikaopracha.ac.th 
 

        ประกำศ ณ วันท่ี ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

                                                               (นำยสมชำย อินทรโชติ) 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสิเกำประชำผดุงวิทย์ 

 

 

http://www.sikaopracha.ac.th/

