
๑ 

 

 

ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 

เรื่อง  การรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

 เพื่อให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ และประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๒๐ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาจึงก าหนดแนวปฏิบัติ หลักสูตรท่ีเปิดรับ ก าหนดการ คุณสมบัติ เอกสารและหลักฐาน
การสมัคร ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
   ก. หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๖๐) ประกอบด้วย 

    - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รับจ านวน ๑ ห้องเรียน 

    - ห้องเรียนพิเศษ Pre-cadet รับจ านวน ๑ ห้องเรียน 

    - ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) รับจ านวน ๑ ห้องเรียน 

    - ห้องเรียนท่ัวไป รับจ านวน ๑๑ ห้องเรียน 

ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ประเภทห้องเรียน คุณสมบัติของนักเรียนผู้สมัคร 
๑. ห้องเรียนพิเศษ 
- ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
- ห้องเรียนพิเศษ Pre-cadet 
- ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English 
Program : IEP) 
 
 

๑. เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือ ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๒. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
๓. มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย (GPAX) ดังนี้ 

ห้องเรียน 
GPAX 
รวม 

GPAX 
วิทยาศาสตร์ 

GPAX 
คณิตศาสตร ์

GPAX 
ภาษาอังกฤษ 

-วิทยาศาสตร์- 
คณิตศาสตร์ 
- Pre-cadet 
- IEP 

๓.๐๐ 
 

๓.๐๐ 
๓.๐๐ 

๒.๗๕ 
 

๒.๗๕ 
- 

๒.๗๕ 
 

๒.๗๕ 
- 

- 
 
- 

๒.๗๕  

 



๒ 

 

 
ประเภทห้องเรียน คุณสมบัติของนักเรียนผู้สมัคร 

๒. ห้องเรียนท่ัวไป 
๒.๑ โดยการสอบคัดเลือก (ไม่ใช้คะแนน O-NET) 
ก. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียน 

 
 
๑. เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือ ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๒. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
๓. มีช่ือของนักเรียน บิดา มารดา อยู่ในพื้นท่ีบริการของโรงเรียน 
ดังนี ้
- ชุมชนบ้านช้าง หมู่ท่ี ๓ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธาน ี
จังหวัดอุดรธานี 
- ชุมชนบ้านหนองเตาเหล็ก หมู่ท่ี ๕ ต าบลหมากแข้ง  
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
- ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ท่ี ๕ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 
- ชุมชนบ้านโพนบก หมู่ท่ี ๔ ต าบลนาดี อ าเภอเมืองอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธานี 
- ชุมชนบ้านโน เทศบาลต าบลหนองส าโรง หมู่ท่ี ๑ ต าบลนาดี  
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
- ชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ท่ี ๒ ต าบลนาดี อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 
- ชุมชนบ้านดอนอีไข หมู่ท่ี ๒ ต าบลนาดี อ าเภอเมืองอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธานี 

ข. นักเรียนท่ัวไป ๑. เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือ ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๒. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

ประเภทห้องเรียน คุณสมบัติของนักเรียนผู้สมัคร 
๒.๒ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ๑. เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือ ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๒. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
๓. มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๓.๑ นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง 
เพื่อจัดต้ังโรงเรียนซึง่มีเงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกนัมาก่อนมติ
คณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๓.๒ นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
๓.๓ นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
๓.๔ นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 

๒.๓ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ๑. เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือ ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๒. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
๓. เป็นนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
- ดนตรีสากล (เครื่องดนตรีท่ีใช้ในวงดุริยางค์) หรือ 
- ดนตรีพื้นเมือง (เครื่องดนตรีท่ีใช้ในวงโปงลาง) หรือ 
- วิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย) 
หรือ 
- คอมพิวเตอร์ หรือ 
- กีฬาบาสเก็ตบอล (ชาย) 
๔. ต้องเป็นผู้ท่ีได้รับรางวัลการประกวด แข่งขัน ในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาข้ึนไป ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ส าหรับ
ความสามารถพิเศษด้านกีฬาต้องผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง) 

 
 
 
 



๔ 

 

   ค. จ ำนวนที่รับเข้ำเรียนต่อ 
ประเภทห้องเรียน จ านวนท่ีรับ (คน) 

1. ห้องเรียนพิเศษ 
- ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
- ห้องเรียนพิเศษ Pre-cadet 
- ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) 

๙๐ 
๓๐ 
๓๐ 
๓๐ 

๒. ห้องเรียนท่ัวไป 
๒.๑ โดยการสอบคัดเลือก (ไม่ใช้คะแนน O-NET) 
ก. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียน 
ข. นักเรียนท่ัวไป 
 
๒.๒ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
- นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง 
เพื่อจัดต้ังโรงเรียนซึง่มีเงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกนัมา 
ก่อนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
- นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
- นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
- นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
๒.๓ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
- ดนตรีสากล (เครื่องดนตรีท่ีใช้ในวงดุริยางค์)  
- ดนตรีพื้นเมือง (เครื่องดนตรีท่ีใช้ในวงโปงลาง)  
- วิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย) 
- คอมพิวเตอร์  
- กีฬาบาสเก็ตบอล (ชาย) 

๔๘๔ 
๓๘๗ 

รับทุกคน 
ท่ีเหลือจากนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 

(๓๘๗ - นักเรียนในข้อ ๒.๑ ก) 
๔๐ 
๑๕ 

 
 

๑๐ 
๑๐ 

 
๕ 
 

๕๗ 
๘ 
๘ 

๒๔ 
 

๕ 
๑๒ 

 
 
 
 
 



๕ 

 

   ง. วัน เวลำ และสถำนที่สมัคร 
ประเภทห้องเรียน วันเวลา สถานท่ี 

๑. ห้องเรียนพิเศษ 
- ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
- ห้องเรียนพิเศษ Pre-cadet 
- ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
(Intensive English Program : IEP) 

๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

สมัครด้วยตนเอง  
ท่ีหอประชุม ๑๐๐ ปี  
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพ์ิทยา 

๒. ห้องเรียนท่ัวไป 
- การสอบคัดเลือก  
(ไม่ใช้ผลสอบ O-NET) ท้ังในเขตและ
นอกเขตพื้นท่ีบริการ 
- เงื่อนไขพิเศษ 
- ความสามารถพิเศษ 

 
๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 

๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
๒๔ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

สมัครด้วยตนเอง  
ท่ีหอประชุม ๑๐๐ ปี  
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพ์ิทยา 
 

 
   จ. วิธีกำรสมัคร หลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรสมัคร 
    ๑. สมัครโดยตรงท่ีอาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนอุดรพชัิยรักษ์พิทยา ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 
    ๒. ใบสมัครและวิธีการสมัครตามรูปแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
    ๓. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือใบรับรองของโรงเรียนท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (กรณีท่ีใช้สมัครห้องเรียนพิเศษต้องแสดงคะแนนผลการเรียนเฉล่ียรวม 
ตามประกาศของโรงเรียน) 
    ๔. ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือนักเรียนผู้สมัครและบิดา - มารดา จ านวน ๑ ชุด 
    ๕. ส าเนาหนังสือรับรองผลการแข่งขันความสามารถพิเศษ และ/หรือเกียรติบัตร ส าเนาภาพถ่ายโล่ 
เหรียญรางวัล หรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดงความสามารถพิเศษของผู้สมัครในความสามารถพิเศษท่ีจะสมัครเข้าเรียน 
    ๖. ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
 

ท้ังนี้ส ำเนำเอกสำรทุกแผ่นจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
 
 
 



๖ 

 

 ฉ. ก ำหนดกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/คัดเลือก กำรสอบ/คัดเลือก ประกำศผล กำรมอบตัว 

ประเภทห้องเรียน 
ประกาศรายช่ือ 

ผู้มีสิทธิ์สอบ/คัดเลือก 
การสอบ/คัดเลือก 

ประกาศผลสอบ/
คัดเลือก 

การมอบตัว 

ห้องเรียนพิเศษ 
ห้องเรียนท่ัวไป 
- สอบคัดเลือก 
- เงื่อนไขพิเศษ 
- ความสามารถพิเศษ 

๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
- ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 
 หมายเหตุ  สถานท่ีท่ีใช้ในการประกาศ ได้แก่  
  ๑. ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
  ๒. เวบ็ไซต์ http://www.upr.ac.th 
  ๓. เฟสบุค๊ https://www.facebook.com/UPRschool 
 

   ช. วิธีกำรคัดเลือกนักเรียน 

ประเภทห้องเรียน 
วิธีการ 

คัดเลือกนักเรียน 
วิชาท่ีใช้ 

ในการสอบคัดเลือก 
น้ าหนักคะแนน 

เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 

ห้องเรียนพิเศษ สอบคัดเลือก ๑. วิทยาศาสตร์ 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. ภาษาอังกฤษ 
๔. ภาษาไทย 

ห้องเรียนวิทยำศำสตร์-
คณิตศำสตร์ และ 
ห้องเรียน Pre-cadet 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๓๕ 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๓๕ 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๑๕ 
ภาษาไทย ร้อยละ ๑๕ 
ห้องเรียน IEP 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๖๐ 
ภาษาไทย ร้อยละ ๒๐ 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๑๐ 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๑๐ 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ และ 
ห้องเรียน Pre-cadet 
เรียงล าดับผู้ท่ีมีคะแนน
รวมสูงสุดไปหาต่ าสุด 
หากมีคะแนนเท่ากัน 
จะพิจารณาผู้ท่ีมี 
คะแนนสูงกว่า 
ในรายวิชาตามล าดับ 
ดังนี ้
๑. วิทยาศาสตร์ 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. ภาษาอังกฤษ 
๔. ภาษาไทย 

 

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


๗ 

 

ประเภทห้องเรียน 
วิธีการ 

คัดเลือกนักเรียน 
วิชาท่ีใช้ 

ในการสอบคัดเลือก 
น้ าหนักคะแนน 

เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 

    

ห้องเรียน IEP 
เรียงล าดับผู้ท่ีมีคะแนน
รวมสูงสุดไปหาต่ าสุด 
หากมีคะแนนเท่ากัน 
จะพิจารณาผู้ท่ีมี 
คะแนนสูงกว่า 
ในรายวิชาตามล าดับ 
ดังนี ้
๑. ภาษาอังกฤษ 
๒. ภาษาไทย 
๓. คณิตศาสตร์ 
๔. วิทยาศาสตร์ 

ห้องเรียนท่ัวไป 
- สอบคัดเลือก 

สอบคัดเลือก ๑. วิทยาศาสตร์ 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. ภาษาอังกฤษ 
๔. ภาษาไทย 

วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๒๕ 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๒๕ 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๒๕ 
ภาษาไทย ร้อยละ ๒๕ 

เรียงล าดับผู้ท่ีมีคะแนน
รวมสูงสุดไปหาต่ าสุด 
หากมีคะแนนเท่ากัน 
จะพิจารณาผู้ท่ีมี 
คะแนนสูงกว่า 
ในรายวิชาตามล าดับ 
ดังนี ้
๑. วิทยาศาสตร์ 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. ภาษาอังกฤษ 
๔. ภาษาไทย 

- เงื่อนไขพิเศษ คัดเลือก 
 

- - คณะกรรมการท่ีได้รับ
การแต่งต้ังจากโรงเรียน
คัดเลือกจากนักเรียน 
ท่ีมีคุณสมบัติ 
ตามประกาศ 
ของทางโรงเรียน 

 



๘ 

 

ประเภทห้องเรียน 
วิธีการ 

รับนักเรียน 
วิชาท่ีใช้ 

ในการสอบคัดเลือก 
น้ าหนักคะแนน 

เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 

- ความสามารถ 
พิเศษ 

คัดเลือก 
 

- - คณะกรรมการท่ีได้รับ
การแต่งต้ังจากโรงเรียน
คัดเลือกจากนักเรียน 
ท่ีมีคุณสมบัติ 
ตามประกาศของทาง 
โรงเรียนโดยพิจารณา 
จากรางวัลท่ีนักเรียน
ได้รับสูงสุด และการ
ประเมินจากการปฏิบัติส 

 

   ซ. หลักฐานในการมอบตัว 
    - ใบมอบตัว (รับในวันสอบคัดเลือก) โดยติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 
    - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร จ านวน ๑ ชุด  

    - ทะเบียนบ้านนักเรียนท่ีมีช่ือนักเรียน และช่ือบิดา-มารดา ฉบับจริงและส าเนาเอกสาร      
                จ านวน ๑ ชุด  

    - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีท่ีนักเรียนไม่ได้อยู่กับ บิดา-มารดา) จ านวน 1 แผ่น  
    - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน จ านวน ๑ แผ่น 

    - หนังสือการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลนักเรียน 
  - บันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน 
 
       ทั้งนี้ส าเนาเอกสารทุกแผ่นจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

 
   ฌ. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ดังนี ้

 
ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับจากนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายท่ีโรงเรียนได้รับอนุมัติให้สามารถเก็บได้ 
๑. เงินอุดหนุนรายหัว 
๒. ค่าหนังสือแบบเรียน 
๓. ค่าสมุด/อุปกรณ์การเรียน 
๔. ค่าชุดนักเรียน 
๕. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รัฐสนับสนนุค่าใช้จ่าย  
(นักเรียนหรือผู้ปกครองไม่ต้องช าระ) 

๑. เงินบ ารุงการศึกษากรณีเรียนห้องเรียนพิเศษ 
- ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จ านวน ๔,๐๐๐ 
บาท ต่อภาคเรียน 
- ห้องเรียน Pre-cadet จ านวน ๘,๐๐๐ บาท 
ต่อภาคเรียน 
- ห้องเรียน IEP จ านวน ๘,๐๐๐ บาท ต่อภาคเรียน 
 

 



๙ 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับจากนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายท่ีโรงเรียนได้รับอนุมัติให้สามารถเก็บได้ 
 ๒. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ (เฉพาะท่ีเรียน) 

- ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษ  
จ านวน 300 บาทต่อภาคเรียน  
- ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ภาษาจีน 
 จ านวน 300 บาทต่อภาคเรียน 
- ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ภาษาเกาหลี 
 จ านวน 300 บาทต่อภาคเรียน 
๓. ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือ 
จากท่ีรัฐจัดให้ จ านวน 300 บาทต่อภาคเรียน (ทุกคน) 
๔. ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญสาขาเฉพาะ 
(ภาษาญี่ปุ่น) จ านวน ๔๐๐ บาทต่อภาคเรียน  
(เฉพาะท่ีเรียน) 
๕. ค่าระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา (ทุกคน) 
- โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อการรักษา
ความสะอาดและป้องกันรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา จ านวน 500 บาท ต่อปีการศึกษา 
- ค่าพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ 
การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ จ านวน 100 บาท  
ต่อภาคเรียน (ทุกคน) 
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
- 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 
- ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน จ านวน ๕๐ บาท 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

   ฒ. ประกาศเพิ่มเติมและเง่ือนไขอื่น ๆ 
    ผู้ปกครองและนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือก ต้องติดตามประกาศหรือเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม                    
ซึ่งอาจมีข้ึนในภายหลัง เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหรือการพฒันานักเรียน โดยติดตามประกาศ         
ได้ท่ีเว็บไซต์ www.upr.ac.th และ https://www.facebook.com/UPRschool หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
เรียนและจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ได้ในภายหลัง 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 

 
        (นายสาส์นลิขิตชัย   พลไธสง) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 


