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         เอกสารหมายเลข 1 

แผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนมหรรณพาราม 
 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

แผนการเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียนที่รับ (คน) 
ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 1 36 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 
วิทยาศาสตร์การแพทย์  

1 
25 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 15 
พลศึกษา 1 40 
ภาษาและเทคโนโลยี 

1 
20 

ภาษาและธุรกิจ 20 
ศิลปะ ดนตรี และศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

1 
20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 
รวม 6 236 

 
 
 
                                              งานรับนักเรียน 
                กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
แผนการเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียนที่รับ (คน) 

ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 2 (ห้องละ 36 คน) 72 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 40 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40  
ภาษาและเทคโนโลยี 1 20  
ภาษาและธุรกจิ 20 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 40 
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 40 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 40 

รวม 8 312 
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เอกสารหมายเลข 2 
ปฏิทินรับนักเรียน และการสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนปกติ 
 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รับจ านวน  6 ห้อง จ านวน 240 คน 
             รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ   
 

   นักเรียนประเภทท่ัวไป    
รับสมัคร      วันที่ 9-13  มีนาคม 2565  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   
          โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.mh.ac.th   
สอบคัดเลือก     วันที่ 26 มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมหรรณพาราม 

  ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. โดยประกาศผล  
     ทางเว็บไซต์ www.mh.ac.th และรายงานตัว ณ โรงเรียนมหรรณพาราม    

มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2565  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมหรรณพาราม 
 

   นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ 
     (ด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ และกีฬา บาสเกตบอล ฟุตซอล วูซู) 

รับสมัคร      วันที่ 9-10  มีนาคม 2565  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   
          โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.mh.ac.th   
สอบปฏิบัติ     วันที่ 22 มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมหรรณพาราม 

  ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 23 มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. โดยประกาศผล  
     ทางเว็บไซต์ www.mh.ac.th และรายงานตัว ณ โรงเรียนมหรรณพาราม    

มอบตัว     วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมหรรณพาราม 
 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รับจ านวน  5 ห้อง จ านวน 200 คน 
              รับนักเรียนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จากโรงเรียนอื่นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
              จากโรงเรียนมหรรณพาราม 

 

   นักเรียนประเภทท่ัวไป  
รับสมัคร      วันที่  9-13  มีนาคม 2565  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

   โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.mh.ac.th    
  สอบคัดเลือก     วันที่ 27 มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมหรรณพาราม 
  ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. โดยประกาศผล  
      ทางเว็บไซต์ www.mh.ac.th และรายงานตัว ณ โรงเรียนมหรรณพาราม 
  มอบตัว      วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมหรรณพาราม 
 
 

 นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ  
               (ด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ และกีฬา บาสเกตบอล ฟุตซอล วูซู)  

รับสมัคร      วันที่ 9-10  มีนาคม 2565  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   
          โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.mh.ac.th  

  สอบปฏิบัติ    วันที่  23 มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมหรรณพาราม 
  ประกาศผล และรายงานตัว วันที่  24 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 น. โดยประกาศผล  
        ทางเว็บไซต์ www.mh.ac.th และรายงานตัว ณ โรงเรียนมหรรณพาราม 
  มอบตัว     วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมหรรณพาราม 
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เอกสารหมายเลข 3 
   3. การสมัครเข้าศึกษา 
      3.1 นักเรียนต้องสมัคร ในช่วงวัน เวลาที่โรงเรียนก าหนด พร้อมทั้งเลือกแผนการเรียนที่นักเรียนสนใจเข้า
ศึกษา  
     3 อันดับแรก โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.mh.ac.th 
      3.2 เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัคร ได้แก่ 
  1. ทะเบียนบ้านของนักเรียน  
  2. ใบ ปพ. 1 (ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียน ป.4- ป.5 หรือ ม.1-ม.3 )  
  3. รูปถ่ายสีหรือขาวด าขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
  4. เกียรติบัตรการแข่งขัน ส าหรับนักเรียนที่สมัคร ประเภทความสามารถพิเศษ  
  5. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)    
      3.3 การสอบคัดเลือก  

 1. ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประเภท นักเรียนทั่วไป ต้องสอบคัดเลือก ในวันและเวลาที่โรงเรียน
ก าหนด  

     โดย สอบทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ วิชา  วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษาฯ ,ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ   
2.  ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ ต้องสอบปฏิบัติ ในวันและเวลาที่
โรงเรียน 
     ก าหนด ตามประเภทความสามารถพิเศษของตน 
 3. ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ในแผนวิทยาศาสตร์การกีฬา และแผนพลศึกษาทั้งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะต้องผ่านการทดสอบศักยภาพทางร่างกาย ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด   
 4. ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ในแผนการเรียน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1  
     และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถ ด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
นาฏศิลป์  
     ทัศนศิลป์ ตามความสนใจของนักเรียน และตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด   

 
        4. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมหรรณพาราม 

มีทั้งหมด  3 เขต 9 แขวง ได้แก่ 
1. เขตตลิ่งชัน     ประกอบด้วย  แขวงตลิ่งชัน, แขวงฉิมพลี, แขวงคลองชักพระ และ 

แขวงบางระมาด 
2. เขตบางกอกน้อย   ประกอบด้วย   แขวงบ้านช่างหล่อ  และแขวงศิริราช 

  3. เขตบางพลัด    ประกอบด้วย   แขวงบางพลัด, แขวงบางบ าหรุ และแขวงบางยี่ขัน
  
 

5. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คือ นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เป็นเขตพ้ืนที่บริการตาม
ประกาศของโรงเรียน 

โดยต้องอาศัย  อยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้านที่มีหลักฐาน
สิทธิอยู่อาศัยชัดเจนอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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เอกสารหมายเลข ๔ 
 

ปฏิทินรับนักเรียน และการสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Smart Class) 

 
 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  รับจ านวน  2 ห้อง จ านวน 72 คน 
     รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ   
  รับสมัคร      วันที่ 19-23  กุมภาพันธ์  2565  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   

   โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.mh.ac.th 
  สอบคัดเลือก      วันที่  6 มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมหรรณพาราม 
  ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 8 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 น. โดยประกาศผล  
  ทางเว็บไซต์ www.mh.ac.th และรายงานตัว ณ โรงเรียนมหรรณพาราม  
  มอบตัว     วันที่ 12 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมหรรณพาราม 
  
 

 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  รับจ านวน  1 ห้อง จ านวน 36 คน 
     รับนักเรียนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จากโรงเรียนอ่ืนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
               จากโรงเรียนมหรรณพาราม 
  รับสมัคร      วันที่ 19-23  กุมภาพันธ์  2565  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   

   โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.mh.ac.th 
  สอบคัดเลือก      วันที่  7 มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมหรรณพาราม 
  ประกาศผล และรายงานตัว วันที่   8 มีนาคม  2565 เวลา 09.30 น. โดยประกาศผล  
       ทางเว็บไซต์ www.mh.ac.th และรายงานตัว ณ โรงเรียนมหรรณพาราม  
  มอบตัว   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมหรรณพาราม 
 

3. รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษา 
        3.1 นักเรียนต้องสมัคร ในช่วงวันที่ วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสมัครออนไลน์ ทาง
เว็บไซต์  

         www.mh.ac.th 
        3.2 เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัคร ได้แก่ 
        1. ทะเบียนบ้านของนักเรียน  
        2. ใบ ปพ. 1 (ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียน ป.4- ป.5 หรือ ม.1-ม.3 )  
                3. รูปถ่ายสีหรือขาวด าขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
                4. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)    
                  3.3 การสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องมาสอบคัดเลือก ในวันและเวลาที่โรงเรียนก าหนด โดย สอบ
ทั้งหมด 5 วิชา  

     ได้แก่ วิชา  วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษาฯ ,ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 
 


