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ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 
........................................................... 

 
 เพ่ือใหการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนไปตามนโยบาย            
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา จึงกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน เขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา    
ปท่ี 1 ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ สามารถจำแนกประเภทได ดังนี้ 

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ หมายถึง นักเรียนท่ีพักอาศัยอยูกับบิดา มารดา หรือผูท่ีเปนเจาของบาน ท่ีมี
ชื่อในหลักฐานสำเนาทะเบียนบาน และอยูอาศัยชัดเจนอยางนอย ๒ ป นับถึงวันท่ีสมัคร โดยวิธีการสอบคัดเลือก
และคะแนน O-NET มีเขตพ้ืนท่ีบริการ ไดแก 

1. ชุมชนบานชาง หมูท่ี 3 ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
2. ชุมชนบานหนองเตาเหล็ก หมูท่ี 5 ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
3. ชุมชนโพธิ์ทอง หมูท่ี 5 ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
4. ชุมชนบานโพนบก หมูท่ี ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
5. ชุมชนบานโน เทศบาลหนองสำโรง หมู 1 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
6. ชุมชนบานหนองหิน หมู 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
7. ชุมชนบานดอนอีไข ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

     นักเรียนท่ัวไป หมายถึง นักเรียนท่ีมีภูมิลำเนาในจังหวัดอุดรธานีแตอยูนอกเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน
อุดรพิชัยรักษพิทยา และนักเรียนตางจังหวัดท่ีประสงคจะมาสมัครเรียน โดยรับจำนวนท่ีเหลือจากนักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีบริการ โดยวิธีการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 

ความสามารถพิเศษ หมายถึง นักเรียนท่ีใชความสามารถพิเศษเปนหลักเกณฑในการเขาเรียน สามารถ
แบงประเภทความสามารถพิเศษ ไดแก 

๑. ความสามารถพิเศษดานดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) และ ดนตรีพ้ืนเมือง(วงโปงลาง) ตองไดรับรางวัล
หรือเกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป 
 2. ความสามารถพิเศษดานกีฬา  ประเภทบาสเกตบอลชาย เซปกตะกรอ(ชาย,หญิง) ฟุตซอล(ชาย,หญิง) 
ตองไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป         

๓. ความสามารถพิเศษดานวิชาการ ประเภทวิชาสามัญ (5 วิชาหลัก) และ ดานคอมพิวเตอร ตองไดรับ
รางวัลหรือเกียรติบัตรเทียบเทางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป 
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เง่ือนไขพิเศษ หมายถึง นักเรียนท่ีใชหลักเกณฑในการเขาเรียน โดยใชหลักเกณฑ ดังนี้ 
 1. นักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผูบริจาคท่ีดินและสิ่งกอสรางเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซ่ึงมีเง่ือนไขและขอตกลง
รวมกันมากอน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

2. นักเรียนท่ีเปนผูยากไรและดอยโอกาส 
3. นักเรียนท่ีเปนบุตรผูเสียสละเพ่ือชาติหรือผูประสบภัยพิบัติท่ีตองไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 

 4. นักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 
 
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 ๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กำลังศึกษาอยู

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเทา 

 ๑.๒ มีสัญชาติไทย 

 ๑.๓ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ไมเปนโรครายแรง และสามารถอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได 

 ๑.๔ มีความขยันหม่ันเพียร ประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

  

2. การรับสมัคร รับสมัครผานระบบออนไลน โดยมีข้ันตอนดำเนินการดังนี้ 

2.๑ ใหนักเรียนเขาเว็บไซต http://upr.ac.th/regis/ เพ่ือกรอกขอมูลตนเองลงในใบสมัคร ในระบบ

ออนไลน โดยกรอกรายละเอียดขอมูลใหครบถวนและถูกตอง  

2.2 ใหนักเรียนสมัครในระบบออนไลนเทานั้น ถือเปนท่ีสิ้นสุดกระบวนการรับสมัคร 

2.3 ไมตองแนบหลักฐานการสมัคร 
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3. จำนวนนักเรียนท่ีรับเขาเรียน รับจำนวน 495 คน สามารถจำแนกประเภทได ดังตารางตอไปนี้ 

 

ท่ี 
ประเภท 

การสมัครสอบ 

จำนวนท่ีรับตอประเภท 

การสมัครสอบ 

( คน ) 

1 สอบคัดเลือก/ยื่นคะแนน O-NET 

1.1 ในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

 

1.2 นอกเขตพ้ืนท่ีบริการ 

( 405 )  

- รับทุกคนท่ียื่นสมัครและมาสอบ 

  คัดเลือก/สอบจัดกลุมการเรียน 

- รับจำนวนท่ีเหลือจาก   

   ในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถพิเศษ 

2.1 ดานดนตรี 

   2.1.1 ดนตรีสากล (โยธวาทิต)  

   2.1.2 ดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง) 

2.2 ดานกีฬา 

   2.2.1 บาสเกตบอลชาย 

   2.2.2 เซปกตะกรอ (ชาย,หญิง) 

   2.2.3 ฟุตซอล (ชาย,หญิง) 

2.3 ดานวิชาการ 

   2.3.1 วชิาสามัญ (5 วิชาหลัก)  

   2.3.2 คอมพิวเตอร 

( 50 ) 

(10) 

5 

5 

( 15 ) 

5 

5 

5 

( 25 ) 

20 

5 

3 เง่ือนไขพิเศษ 

3.1 นักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผูบริจาคท่ีดินและสิ่งกอสรางฯ 

3.2 นักเรียนท่ีเปนผูยากไรและดอยโอกาส 

3.3 นักเรียนท่ีเปนบุตรผูเสียสละเพ่ือชาติหรือผูประสบภัยพิบัติฯ 

3.4 นักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 

( 40 ) 

25 

5 

5 

5 

รวมท้ังส้ิน 495 คน 
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4. กำหนดเวลาการสมัคร การประกาศผลและการมอบตัว 
 กรอกใบสมัครในระบบออนไลนเทานั้น ในเว็บไซต http://upr.ac.th/regis/  
ระหวางวันท่ี 3 – 12 พฤษภาคม 2563 
 

วัน เดือน ป / เวลา รายการ/กิจกรรม สถานท่ี 
3 - 12 พฤษภาคม ๒๕๖๓ รับสมัครในระบบออนไลน  

- ประเภทท่ัวไป(สอบคัดเลือก) 
- ประเภทความสามารถพิเศษ 
- ประเภทเง่ือนไขพิเศษ  

เว็บไซต http://upr.ac.th/regis 

15 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบ 
- ประเภทท่ัวไป(สอบคัดเลือก) 
- ประเภทความสามารถพิเศษ 
- ประเภทเง่ือนไขพิเศษ 

ปายประชาสัมพันธ/เฟซบุคโรงเรียน 
เว็บไซตโรงเรียน : www.upr.ac.th 
 

2 มิถุนายน ๒๕๖๓ 
( ๐๘.๓๐ - ๑6.3๐ น. ) 

สอบคัดเลือก 
- ประเภทความสามารถพิเศษ 
 

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา 

6 มิถุนายน ๒๕๖๓ 
( ๐๘.๓๐ - 12.0๐ น. ) 

สอบคัดเลือก/ย่ืนคะแนน O-NET 
- ประเภทท่ัวไป(สอบคัดเลือก) 
- ประเภทเง่ือนไขพิเศษ 

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา 

4 มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
- ประเภทความสามารถพิเศษ 

ปายประชาสัมพันธ/เฟซบุคโรงเรียน 
เว็บไซตโรงเรียน : www.upr.ac.th 
 

10 มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
- ประเภทท่ัวไป(สอบคัดเลือก) 
- ประเภทเง่ือนไขพิเศษ 

ปายประชาสัมพันธ/เฟซบุคโรงเรียน 
เว็บไซตโรงเรียน : www.upr.ac.th 
 

13 มิถุนายน ๒๕๖๓ 
( ๐๘.๓๐ - ๑6.0๐ น. ) 

มอบตัว 
- ประเภทท่ัวไป(สอบคัดเลือก) 
- ประเภทความสามารถพิเศษ 
- ประเภทเง่ือนไขพิเศษ 

โดมอเนกประสงค 
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.upr.ac.th/
http://www.upr.ac.th/
http://www.upr.ac.th/
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5. วิชา เวลาท่ีสอบ  
 

รายการ จำนวน (ชั่วโมง) เวลา วิชา 
แบบทดสอบชุดท่ี 1 1.00 ชัว่โมง ๐๙.๐๐ น. – 10.0๐ น. ภาษาไทยและสงัคมศึกษา 
แบบทดสอบชุดท่ี 2 40.00 นาที ๑๐.๐0 น. – 10.40 น. วิทยาศาสตร 
แบบทดสอบชุดท่ี 3 40.00 นาที ๑๐.40 น. – 11.20 น. คณิตศาสตร 
แบบทดสอบชุดท่ี 4 40.00 นาที 11.20 น. – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ 

 
หมายเหตุ การประกาศผลการสอบ พิจารณาจากลำดับคะแนนรวมใน ๕ วิชาหลัก รวมกับคะแนน O-NET       

ในสัดสวนดังนี้ 

๑. คะแนน O-NET   รอยละ ๓๐   
๒. คะแนนสอบ ๕ วิชา   รอยละ ๗๐   
คะแนนรวมท้ังสิ้น   รอยละ ๑๐๐   

 
6. การประกาศผลสอบและรายงานตัว 
 6.๑ นักเรียนจะไดรับการประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกตัวจริงและสำรองตามลำดับคะแนน 
(หากรวมเทากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา
ตามลำดับ) 
 6.๒ นักเรียนท่ีสอบผานการคัดเลือกตัวจริงไมตองมารายงานตัว ใหนักเรียนมามอบตัวในวันเวลาท่ีกำหนด 
หากนักเรียนท่ีสอบผานการคัดเลือกตัวจริง ไมมามอบตัวในวันเวลาท่ีกำหนดไวในประกาศนี้ ถือวาสละสิทธิ์    
การเขาเรียน โรงเรียนจะเรียกนักเรยีนอันดับสำรองตามประกาศมารายงานตัวจนครบจำนวน 
 
7. วันมอบตัว 
 วันท่ี 13 มิถุนายน 2563 โดยกำหนดการมอบตัวของนักเรียนดังนี้ 
 7.1 การสอบคัดเลือก/ยื่นคะแนน O – NET  
  - ลำดับท่ี 1 – 100 มอบตัว เวลา 08.30 น. – 10.30 น. 
  - ลำดับท่ี 101 – 200 มอบตัว เวลา 10.30 น. – 12.00 น. 
  - ลำดับท่ี 201 – 300 มอบตัว เวลา 13.00 น. – 14.30 น. 
  - ลำดับท่ี 301 – 405 มอบตัว เวลา 14.30 น. – 16.00 น. 
 7.2 ความสามารถพิเศษ มอบตัว เวลา 08.30 น. – 12.00 น. 
 7.3 เง่ือนไขพิเศษ มอบตัว เวลา 08.30 น. – 12.00 น. 
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8. หลักฐานในการมอบตัว 
 8.๑ ใบมอบตัว (รับในวันสอบคัดเลือก) โดยติดรูปถายขนาด 1.5 นิ้ว 
 8.2 ปพ.๑ (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ฉบับจริง พรอมสำเนาเอกสาร จำนวน ๑ ชุด (สำเนาถูกตองฉบับ
ถายเอกสาร) 

8.3 สำเนาทะเบียนบานนักเรียนท่ีมีชื่อนักเรียน และชื่อบิดา-มารดา ฉบับจริงและสำเนาเอกสาร     
จำนวน ๑ แผน (สำเนาถูกตองฉบับถายเอกสาร) 

8.4 สำเนาทะเบียนบานของบิดา - มารดา จำนวน ๑ แผน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
 8.5 สำเนาทะเบียนบานของผูปกครอง (กรณีท่ีนักเรียนไมไดอยูกับ บิดา-มารดา) จำนวน 1 แผน พรอม
รับรองสำเนาถูกตอง 
 8.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และ ผูปกครอง พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

8.7 หนังสือการอนุญาตใหเปดเผยขอมูลนักเรียน 
8.8 บันทึกความรวมมือระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียน 

 
9. คาใชจายในการศึกษาเลาเรียน จำนวน 3,490 บาท โดยจำแนกเปนคาใชจายดังนี้ 

 9.๑ คาบำรุงการศึกษา (ตอภาคเรียน) 

         เปนการดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามะยมศึกษาเขต 20                     

ท่ี ศธ 04250/1134 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา 

          - คาจางครูชาวตางชาติ ภาษาอังกฤษ จำนวน 300 บาท 

          - คาจางครูชาวตางชาติ ภาษาจีน จำนวน 300 บาท 

          - คาจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดให จำนวน 300 บาท 

9.2 คาใชจายอ่ืนๆ 

        เปนการดำเนินการโดยผานการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา 

         - คาประกันอุบัติเหตุ จำนวน 300 บาท (ตอปการศึกษา) 

         - คาชุดพลศึกษา จำนวน 480 บาท 

         - คาสมุด จำนวน 210 บาท 

         - คากระเปานักเรียน จำนวน 350 บาท 

         - คาสมัครสมาชิกสมาคมผูปกครองฯ จำนวน 350 บาท 

         - คาคูมือนักเรียนและผูปกครอง จำนวน 150 บาท 

         - คาวารสารโรงเรียน จำนวน 150 บาท 

  

 

 

 



๗ 
 

9.3 คาระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

         เปนการดำเนินการโดยผานการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา 

         - โครงการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันรักษาความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา จำนวน 500 บาท (ตอปการศึกษา) 

         - คาพัฒนาระบบเครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ตและการใช ICT เพ่ือการเรียนรู จำนวน 100 บาท 

(ตอภาคเรียน) 

  

10. ประกาศเพ่ิมเติมและเง่ือนไขอ่ืน ๆ 
 ผูปกครองและนักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือก ตองติดตามประกาศหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม                    
ซ่ึงอาจมีข้ึนในภายหลัง เพ่ือประโยชนในการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนานักเรียน โดยติดตามประกาศ        
ไดท่ีเว็บไซต www.upr.ac.th และ https://www.facebook.com/udonpichairakpittayaschool หากไมปฏิบัติ
ตามจะถือวาสละสิทธิ์การเขาเรียนและจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลังไมได 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   1  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
      (นายราเชนทร  พุมแจ) 
      รองผูอำนวยการ  รักษาการในตำแหนง 
                    ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา 
 
 


