
 

 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ด้วยโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 จะรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปี
การศึกษา 2563  เพ่ือให้การรับนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยา
คาร จึงก าหนดรายละเอียดและแนวทางการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2563 ดังนี้ 

 
1. เขตพ้ืนที่บริการ 

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ไม่จ ากัดเขต  
พ้ืนที่บริการ เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ในทุกเขตพ้ืนที่  

2. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  280  คน 
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  280  คน 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
3. คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 

1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
1.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
1.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่  
1.5 เป็นโสด 

4. หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครเข้าเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด 
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน 1 ชุด 
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของบิดา มารดา พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน 1 ชุด 
4. ปพ. 1 หรือ ปพ. 7 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า ฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน 1 ชุด 
5. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ฉบับจริง (ถ้ามี) พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน 1 ชุด 
6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
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5. ก าหนดการรับสมัคร การคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
รับสมัคร   วันที่  21-25 มีนาคม 2563 เวลา  08.30-16.30 น.   

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ วันที่  27  มีนาคม  2563  เวลา 09.00 น. 

สอบคัดเลือก   วันที่   28  มีนาคม  2563  เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ อาคารเรียน 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน  
(ใช้คะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 70% และคะแนนสอบโอเน็ต 30%) 

ประกาศผลสอบ วันที่ 1 เมษายน  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ หน้าห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 2 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 

รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 6  เมษายน  2563  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 

6. ตารางสอบคัดเลือก 
 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาที่สอบ 
28  มีนาคม  2563 09.00-11.30 น. ฉบับที่ 1 (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 

11.30-12.00 น. ฉบับที่ 2 (ภาษาไทย-สังคมศึกษา) 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
3. คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 

1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
1.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
1.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่  
1.5 เป็นโสด 

 

4. หลักฐานการสมัคร 
3.1 ใบสมัครเข้าเรียนตามที่ก าหนด 
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน 1 ชุด 
3.3 ปพ.1 หรือ ปพ.7 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า ฉบับจริงพร้อมถ่ายส าเนา จ านวน 1 ชุด 
3.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมถ่ายส าเนา จ านวน 1 ชุด 
3.5 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

5. ก าหนดการรับสมัคร การคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
รับสมัคร   วันที่  21-25 มีนาคม 2563 เวลา  08.30-16.30 น.   

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ วันที่  27  มีนาคม  2563  เวลา 09.00 น. 

สอบคัดเลือก   วันที่   29  มีนาคม  2563  เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ อาคารเรียน 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน  
(ใช้คะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 70% และคะแนนสอบโอเน็ต 30%) 
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ประกาศผลการสอบ  วันที่  4 เมษายน  2563  เวลา 09.00 น. 

ณ หน้าห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 2 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 7  เมษายน  2563 เวลา  09.00 – 16.30 น. 

ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 
6. ตารางสอบคัดเลือก 

 
วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาที่สอบ 

29  มีนาคม  2563 09.00-11.30 น. ฉบับที่ 1 (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 
11.30-12.00 น. ฉบับที่ 2 (ภาษาไทย-สังคมศึกษา) 

 
ประกาศ ณ วันที่ 31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 
                                             
            

(นายบุญธรรม  กล้าหาญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 

 
 
 
 

 


