
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

........................................................... 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ข้อที่ 6 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรณีโรงเรียนที่เปิด
สอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน
เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้เต็มแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือให้โอกาสนักเรียนเดิมได้มีที่เรียน 
กรณีไม่เต็มแผนการรับให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จึงก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ที่ยื่นความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑ เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา                
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๑.2 เป็นโสด 
 ๑.3 มีผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
         ๑.3.๑ แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทุกวิชา ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 
         ๑.3.๒ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทุกวิชา ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
         ๑.3.๓ แผนการเรียนภาษาจีน 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทุกวิชา ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 



๒ 

 

         ๑.3.๔ แผนการเรียนภาษาเกาหลี 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทุกวิชา ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
         ๑.3.๕ แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทุกวิชา ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 
  
๒. การสมัคร 
 นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรูปแบบใบสมัครที่โรงเรียนก าหนด 
 
3. หลักฐานการสมัคร 
  ๑. ใบสมัคร 

 ๒. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๕ ภาคเรียน  โดยต้องไม่มีผลการเรียน
เป็น 0 ร มส. มผ. ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้พร้อมทั้งประทับตราโรงเรียนและลงนามก ากับ ฉบับถ่ายเอกสารโดย
ผู้สมัครต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
4. ขั้นตอนการสมัคร 

๑. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลตนเองในใบสมัครและในส่วนของบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบพร้อมติดรูป 
ถ่ายปัจจุบัน (ชุดนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  

๒.ให้นักเรียนยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครกับเจ้าหน้าที่รับสมัครที่ห้องประชุมอาคาร  
๑๐๐ ปี อุดรธานี โดยนักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนและมาสมัครด้วยตนเอง 

๓. เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะออกบัตร 
ประจ าตัวสอบซึ่งระบุเลขประจ าตัวสอบและห้องสอบให้นักเรียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบและติดต่อกับ
โรงเรียนตลอดการสมัครเรียนต่อ 
 
5. จ านวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน 
 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  รับจ านวน 225 คน 
 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  รับจ านวน 90 คน 
 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  รับจ านวน 45 คน 
 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี  รับจ านวน 23 คน 
 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น  รับจ านวน 22 คน 
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6. สถานที่ขอรับใบสมัคร 
ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ (512) อาคาร 5 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ตั้งแต่วันที่ 11 – 25  กุมภาพันธ์ 

๒๕๖3  ในวันเวลาราชการตั้งแต่ เวลา 08.3๐ น.- ๑๖.๓๐ น. หรือ Download ใบสมัครได้ที่  www.upr.ac.th 
 
7. ก าหนดเวลาการสมัคร การประกาศผลและการมอบตัว 
 

วัน เดือน ปี เวลา รายการ สถานที ่
24 - 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รับสมัคร (ยื่นใบสมัคร

ด้วยตนเองและใส่ชุด
นักเรียนเท่านั้น 

อาคาร ๑๐๐ ปี 
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 

20 มีนาคม ๒๕๖๓ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ประกาศรายชื่อนักเรียน
ผู้มีสิทธิ์สอบ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์
พิทยา 
เว็บไซต์โรงเรียน : 
www.upr.ac.th 
เฟซบุ๊คโรงเรียน 

29 มีนาคม ๒๕๖๓ ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. สอบคัดเลือก อาคาร 5 
4 เมษายน ๒๕๖๓ ๐๘.๓๐ – ๑2.0๐ น. ประกาศผลการสอบ

คัดเลือก 
 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์
พิทยา 
เว็บไซต์โรงเรียน : 
www.upr.ac.th 
เฟซบุ๊คโรงเรียน 

4 เมษายน 2563 08.30 – 10.30 น. รายงานตัว อาคาร ๑๐๐ ปี 
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 10.30 – 12.00 น. ชี้แจงการมอบตัว 

7 เมษายน ๒๕๖๓ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ประชุมก่อนมอบตัว อาคาร ๑๐๐ ปี 
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. มอบตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upr.ac.th/
http://www.upr.ac.th/


๔ 

 

8. วิชา เวลาที่สอบ และน้ าหนักคะแนน 
 

เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ 

 และภาคเรียนที่ ๑ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑๐.๐๕ - ๑๑.๐๕ น. วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ 

 และภาคเรียนที่ ๑ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑๑.๑๐ - ๑๒.๑๐ น. ภาษาไทย ครอบคลุมเนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ 

 และภาคเรียนที่ ๑ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมเนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ 

 และภาคเรียนที่ ๑ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
9. การประกาศผลสอบและรายงานตัว 
 8.๑ นักเรียนจะได้รับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกตามล าดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา 
 8.๒ หากนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ไม่มารายงานตัวในวันที่  4 เมษายน ๒๕๖๓ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - 12.0๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ 
โรงเรียนจะเรียกนักเรียนอันดับส ารองตามประกาศมารายงานตัวจนครบจ านวน 
 
10. หลักฐานในการมอบตัว 
 ๑. ใบมอบตัว (มารับในวันรายงานตัว  วันที่  4 เมษายน ๒๕๖๓) 
 ๒. ปพ.๑ (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด 
 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียนที่มีชื่อนักเรียน และชื่อบิดา-มารดา จ านวน ๑ แผ่น พร้อมฉบับจริง 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา จ านวน ๑ แผ่น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 5. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีท่ีนักเรียนไม่ได้อยู่กับ บิดา-มารดา) 
 6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และ ผู้ปกครอง 
 7. รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
 
11. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน 
 11.๑ ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคเรียน) 
         เป็นการด าเนินการตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามะยมศึกษาเขต 20                     
ที่ ศธ 04250/1134 ลว. 20 มี.ค. 2562 เรื่อง ขออนุมัติเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
          - ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษ จ านวน 300 บาท 
          - ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ภาษาจีน จ านวน 300 บาท (เฉพาะแผนการเรียน อังกฤษ – จีน) 
          - ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ภาษาเกาหลี จ านวน 300 บาท (เฉพาะแผนการเรียน อังกฤษ – เกาหลี)  
          - ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ภาษาญี่ปุ่น จ านวน 300 บาท (เฉพาะแผนการเรียน อังกฤษ – ญี่ปุ่น) 
          - ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจัดให้ จ านวน 300 บาท 
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11.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
        เป็นการด าเนินการโดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
         - ค่าประกันอุบัติเหตุ จ านวน 300 บาท (ต่อปีการศึกษา) 
         - ค่าชุดพลศึกษา จ านวน 480 บาท 
         - ค่าสมุด จ านวน 210 บาท 
         - ค่ากระเป๋านักเรียน จ านวน 350 บาท 
         - ค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯ จ านวน 350 บาท 
         - ค่าคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง จ านวน 150 บาท 
         - ค่าวารสารโรงเรียน จ านวน 150 บาท 
 11.3 ค่าระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         เป็นการด าเนินการโดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
         - โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา จ านวน 500 บาท (ต่อปีการศึกษา) 
         - ค่าพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ จ านวน 100 บาท 
(ต่อภาคเรียน)  
 
๑2. ประกาศเพ่ิมเติมและเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
 ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ต้องติดตามประกาศหรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ซึ่งอาจมีข้ึนใน
ภายหลัง เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนานักเรียน โดยติดตามประกาศได้ที่โรงเรียนอุดร
พิชัยรักษ์พิทยาและทางเว็บไซต์ www.upr.ac.th และ www.facebook.com/upr.ac.th หากไม่ปฏิบัติตามจะถือ
ว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
      (นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

http://www.facebook.com/upr.ac.th

