
 
                                                    
 
 

ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ปีการศึกษา  2565 

--------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕65  สอดคล้องตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕65  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียน 
โพธิสารพิทยากร จึงประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕65 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้   

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลงั
       ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4  หรือเทียบเท่า 
 1.2 ไม่จ ากัดอายุ 
 1.3 เป็นโสด 

๒. หลักฐานการสมัคร (โปรดอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการสมัคร) 
 ๒.๑  ใบสมัครของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้า เว็บไซต์  โดยใช้ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome 
         บนคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต แจ้งความจ านงที่ www.ps.ac.th/admission และ
         ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบุ ก าหนดเปิดระบบรับสมัครระหว่างวันที่ 1-13 มีนาคม 2565  
 ๒.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด  
        1. นักเรียนที่มีทะเบียนอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้แก่ เขตตลิ่งชัน     
            เฉพาะแขวงบางระมาด แขวงฉิมพลี  แขวงบางพรม แขวงคลองชักพระ และแขวงบางเชือกหนัง  
            เขตภาษีเจริญ เฉพาะแขวงบางแวก แขวงคลองขวาง และแขวงบางด้วน 
        2. นักเรียนที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร หรือคุณสมบัติใน  
            พ้ืนที่บริการไม่ครบตามเกณฑท์ี่ก าหนด ให้อยู่ในประเภทนอกพ้ืนที่บริการ 
                     ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียนเท่านั้น 
 ๒ .๓   ส า เน า ปพ .๑  ห รือ ใบ รับ รองการเป็ นนั ก เรี ยนชั้ น ป ระถมศึ กษ าปี ที่  ๖  ห รื อส า เน าสมุ ด 
                  ประจ าตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔,๕,๖ ส าหรับนักเรียนที่จะเลือกเรียนวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ต้อง
         มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ชั้นประถมศึกษปีที่ 5 หรือรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
         ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือร้อยละ ๗๐ ส าหรับนักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ 
         ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษปีที่ 5 หรือรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
         ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ ากว่า 2.๕0 หรือร้อยละ 6๐  
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 ๒.๔  แนบไฟล์หลักฐานของข้อ ๒.2-2.๓ ทั้งหมดตามลิงก์ที่ระบบรับสมัครก าหนด และรอการยืนยัน 
          การสมัคร ๓ วัน จึงจะสามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบได้ หากหลักฐานไม่ค รบถ้วน  
             หรือไม่ชัดเจน กรรมการตรวจหลักฐานจะโทร.ติดต่อเพ่ือขอหลักฐานใหม่ ดังนั้น ผู้สมัครต้องให้  
            ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อสะดวกที่สุด เพราะถ้ากรรมการไม่สามารถติดต่อได้ในกรณีนี้  
          โรงเรียนขอตัดสิทธิ์การสมัคร 
  ๒.๕  หลักฐานการเข้าห้องสอบ คือ บัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน  
         ผู้สมัครสอบ (ถ้าไม่มี ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ) 
 ๒.๖  เฉพาะกลุ่มที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ เมื่อสมัครในระบบแล้วให้น าเอกสารตามที่แจ้ง       
              ในข้อ 2.๕ มายื่นที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม ๒๕๖5 ในเวลาราชการ 
        หากไม่มา ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การสมัครประเภทความสามารถพิเศษ 
        (แต่งเครื่องแบบนักเรียนมาทุกครั้งในวันที่มีนัดหมายมาที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร) 
๓. จ านวนนักเรียน  โรงเรียนโพธิสารพิทยากรรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังนี้ 
 3.๑  ประเภทนักเรียนในพื้นที่บริการ สอบคัดเลือก จ านวน  ๑36 คน 
 3.2  ประเภทนอกพ้ืนที่บริการ สอบคัดเลือก  จ านวน  204  คน 
 3.3  ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  จ านวน ๑๕ คน (กีฬา 10 คน ศิลปะ 5 คน) 
 3.4  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ จ านวน ๖5 คน 

 ทุกประเภทจ าแนกเป็น ๓ กลุ่มวิชา ดังนี้ 
  ๑. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Intensive English Program) 
  ๒. คณิตศาสตร์-วิทย์หุ่นยนต์ (Intensive English Program และ ห้องเรียนปกติ)   
   ๓. คณิตศาสตร์ทั่วไป (ห้องเรียนปกต)ิ      
      หมายเหตุ  1. นักเรียนที่จะเลือกเรียนกลุ่มวิทย์-เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้น                         
                         ประถมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 5 ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือ ร้อยละ ๗๐ 
                     ๒. นักเรียนต้องระบุเลือกกลุ่มวิชาในใบสมัคร  

๔.  การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
     คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
     1.  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นท่ีบริการของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คือ เขตตลิ่งชัน เฉพาะแขวง 
          บางระมาด  แขวงฉิมพลี  แขวงบางพรม แขวงคลองชักพระ และแขวงบางเชือกหนัง เขตภาษีเจริญ เฉพาะ 
          แขวงบางแวก แขวงคลองขวาง และแขวงบางด้วน 
     2.  ต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านที่มีหลักฐานสิทธิอยู่อาศัย 
          ชัดเจน กรณีท่ีมีปัญหาคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 
     3.  ต้องอยู่อาศัยในทะเบียนบ้านดังกล่าวในข้อ ๑ อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖5 
     หลักฐานการสมัครส าหรับนักเรียนประเภทในพื้นที่บริการเพิ่มเติม 
      ๑.  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  
      ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน (ต้องเป็นบิดา หรือมารดา หรือปู่ หรือ ย่า หรือตา หรือยาย ที่แท้จริง) 
           การแนบเอกสารตามสถานะของเจ้าบ้าน ดังนี้ 
           ๒.๑  ถ้าเจ้าบ้านเป็นบิดา หรือมารดาของนักเรียน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน  
                  และส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดาที่เป็นเจ้าบ้าน 
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           ๒.๒  ถ้าเจ้าบ้านเป็น ปู่ หรือ ย่าที่แท้จริงของนักเรียนให้แนบส าเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                  ของปู่ หรือ ย่าที่เป็นเจ้าบ้าน และส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาของนักเรียน 
           ๒.๓  ถ้าเจ้าบ้านเป็น ตา หรือ ยายที่แท้จริงของนักเรียน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน ส าเนาทะเบียน 
                  บ้านของตา หรือยายที่เป็นเจ้าบ้าน และส าเนาทะเบียนบ้านของมารดาของนักเรียน 
      ๓. กรรมการตรวจสอบหลักฐานอาจขอตรวจเอกสารหลักฐานตัวจริงหากพบว่า เอกสารไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัย 
          ในรายละเอียด ให้นักเรียนและผู้ปกครองน ามายื่นในวันที่โรงเรียนนัดหมาย 
หมายเหตุ : การปลอมแปลงเอกสารมีความผิดตามกฎหมาย และจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าเรียนในโรงเรียนโพธิสาร -
      พิทยากร 

๕.  การรับนักเรียนความสามารถพิเศษ (กีฬา และศิลปะ) 
     คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนความสามารถพิเศษ 

5.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
      หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือ เทียบเท่า 
5.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวม ๔ ภาคเรียน หรือรวม 
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.๕0 หรือร้อยละ 6๐ 
5.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
5.4  ไม่จ ากัดอายุ 
5.5  เป็นโสด 
 (กรุณาศึกษาเกณฑก์ารสมัคร และการทดสอบโดยละเอียด) 
 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (เอกสารแนบ) 
 ความสามาถพิเศษด้านศิลปะ (เอกสารแนบ) 

๖.  ก าหนดวันรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผลและรายงานตัว 
 6.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือก 
      รับสมัคร  วันที่  1-13 มีนาคม 2565  ทางออนไลน์ www.ps.ac.th/admission ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
      สอบคัดเลือก  วันที่  26  มีนาคม 2565 เวลา ๐๘.๓๐ น. วิชาที่สอบ ๕ วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์    
      วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ วิชาละ ๓๐ ข้อ  
      (นักเรียนควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที และมาตามตารางเวลาที่ก าหนด)    
     ประกาศผล วันที่  30  มีนาคม 2565   เวลา ๐๙.๐๐ น. ทางเว็บไซด์ www.ps.ac.th 
 
           หมายเหตุ :  นักเรียนในพื้นที่บริการที่ผ่านการคัดเลือกได้แล้ว  สามารถเลือกกลุ่มห้องเรียนได้ ดังนี้  
            ทั้งนี้ นักเรียนต้องระบุเลือกแล้วตั้งแต่วันสมัคร  
  ๑. ห้องเรียน Intensive  English  Program  ทั้งนี้นักเรียนต้องแจ้งความจ านงในวันสมัครและ
      ต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษเพิ่ม ๓๐ ข้อ ในวันที่  26  มีนาคม  ๒๕๖5  
      เวลา ๑๑.๔๐-๑๒.๒๐น. และถ้าผลสอบข้อเขียนได้ ต้องมาสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 
     วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อใช้เป็นคะแนนตัดสินว่าจะได้เรียนห้องเรียน 
       Intensive  English  Program หรือไม่ 
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   ๒. ห้องเรียนปกต ิ
      ๒.๑  ห้องเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ปีท่ี ๕  
             หรือรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือ ร้อยละ ๗๐ 
       ๒.๒  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ทั่วไป 
 6.2 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือก 
      รับสมัคร วันที่ 1-13 มีนาคม ๒๕๖5 ทางออนไลน์ www.ps.ac.th/admission ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
      สอบคัดเลือก  วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖5  เวลา ๐๘.๓๐ น.  วิชาที่สอบ ๕ วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
      วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ วิชาละ ๓๐ ข้อ 
      (นักเรียนควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที และมาตามตารางเวลาที่ก าหนด)    
     ประกาศผล วันที่  30 มีนาคม 2565 เวลา ๐๙.๐๐ น. ทางเว็บไซด์ www.ps.ac.th 
 
          หมายเหตุ :  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการที่ผ่านการคัดเลือกได้แล้ว  สามารถเลือกกลุ่มห้องเรียนได้ ดังนี้ 
                         ทั้งนี้ นักเรียนต้องระบุเลือกแล้วตั้งแต่วันสมัคร 
  ๑. ห้องเรียน Intensive  English  Program   ทั้งนี้นักเรียนต้องแจ้งความจ านงในวันสมัครและ
     ต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษเพิ่ม ๓๐ ข้อ  ในวันที่  26 มีนาคม  ๒๕๖5  
     เวลา ๑๑.๔๐-๑๒.๒๐ น. และถ้าผลสอบข้อเขียนได้ ต้องมาสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 
     วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖5  เวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อใช้เป็นคะแนนตัดสินว่าจะได้เรียนห้องเรียน 
    Intensive  English  Program หรือไม่ 
   ๒. ห้องเรียนปกติ 
      ๒.๑  ห้องเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และปีที่ ๕ หรือ
             รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือ  ร้อยละ ๗๐ 
       ๒.๒  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ทั่วไป 

 6.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านศิลปะ และกีฬา) 
       รับสมัคร  วันที่  1-10 มีนาคม 2565  ทางออนไลน์ www.ps.ac.th/admission และต้องมายื่น 
       เอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2565 การสมัครจึงจะสมบูรณ ์        
       ทดสอบความสามารถพิเศษ  วันที่ ๒2 มีนาคม ๒๕๖5  เวลา ๐๘.๐๐ น. 
       ประกาศผล  วันที่  23 มีนาคม 2565  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
       สอบข้อเขียน  วันที่  26 มีนาคม ๒๕๖5  เวลา  ๐๘.๓๐  น.   
                 วิชาที่สอบ ๕ วชิา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ 
       วิชาละ ๓๐ ข้อ 
       (นักเรียนควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที และมาตามตารางเวลาที่ก าหนด)    
        หมายเหตุ  :  
                1.  นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ ต้องมาสอบข้อเขียนในวันที่ 26  
                    มีนาคม  ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐–๑2.3๐ น. ตามตารางสอบ หากไม่มาสอบ ถือว่าสละสิทธิ์   
                    การเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
                ๒. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษศิลปะ และกีฬา (ยกเว้นกีฬาประเภท
  ฟุตซอล นักเรียนสามารถเลือกได้เฉพาะห้องเรียนปกติ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป เท่านั้น)  
  สามารถเลือกกลุ่มห้องเรียนได้ ดังนี้  
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      ๒ .๑  ห้ องเรี ยน  Intensive  English  Program  ทั้ งนี้ นั ก เรี ยนต้ องแจ้ งความจ าน งใน       
                           วันสมัครและต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษเพิ่ม ๓๐ ข้อ  ในวันที่  26 มีนาคม  ๒๕๖5   
              เวลา ๑๑.๔๐-๑๒.๒๐ น. และถ้าผลสอบข้อเขียนได้ ต้องมาสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ  
                           วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖5  เวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อใช้เป็นคะแนนตัดสินว่าจะได้เรียนห้องเรียน  
              Intensive  English  Program หรือไม่ 
   ๒.๒  ห้องเรียนปกติ   
      ๒.๑  ห้องเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และปีที่ ๕ หรือ
             รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือ  ร้อยละ ๗๐ 
       ๒.๒  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ทั่วไป 
      2.3  ถ้านักเรียนไม่ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท    
                ความสามารถพิเศษ นักเรียนสามารถมาสอบในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ตามตาราง
    ของโรงเรียนโดยไม่ต้องมาสมัครใหม่ 
  

๗.  เกณฑ์การตัดสิน 

 ๗.๑   การสอบคัดเลือก ใช้คะแนน  ดังนี้ 
   ๑.  คะแนนการสอบ ๕ วิชา วิชาละ ๓๐ ข้อ รวมคะแนน ๑๕๐ คะแนน  
 ๗.๒   การพิจารณาตัดสิน  พิจารณาจากนักเรียนตามประเภทที่สมัคร ดังนี้  
  1. นักเรียนในพ้ืนที่บริการคะแนนเรียงตามล าดับมากไปหาน้อยตามจ านวนที่ประกาศรับ 136 คน 
  2. นักเรียนนอกพ้ืนที่บริการคะแนนเรียงตามล าดับมากไปหาน้อยตามจ านวนที่ประกาศรับ 204 คน 
  3. นักเรียนความสามารถพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกจากการทดสอบภาคปฏิบัติแล้วเข้าสอบ ข้อเขียน 
      จ านวน ๑๕ คน 
  4. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเข้าสอบ  จ านวน ๖5 คน รวมทั้งหมด 420 คน  และ
     ด าเนินการจัดกลุ่มนักเรียน  ดังนี้ 

4.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Intensive English Program คัดเลือกจากนักเรียนที่ได ้
      คะแนนติด ในเขตพ้ืนที่บริการ ล าดับที่ 1–136  นอกเขตพ้ืนที่ล าดับ 1-204   
      ความสามารถพิเศษล าดับ 1-15 เงื่อนไขพิเศษ ล าดับ 1-65  รวมจ านวน 420 คน  และ    
      ระบุในใบสมัครเลือกกลุ่ม Intensive English Program และพิจารณาตัดสินโดยคะแนน 
      ข้อเขียนภาษาอังกฤษฉบับเพ่ิมเติม จ านวน 3๐ ข้อ ที่นักเรียนสอบในวันที่ 26 มีนาคม
 2565 เวลา ๑๑.๔๐–๑๒.๒๐ น. คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน และคะแนนสอบสัมภาษณ์
 ภาษาอังกฤษ ในวันที่  30 มีนาคม ๒๕๖5 คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม 
 ๑๐๐ คะแนน เรียงจากล าดับที่  ๑ -252  จ านวน 252 คน นักเรียนล าดับถัดไป
 ทั้งหมด จะได้เรียนห้องเรียนปกติ  แล้วจึงแบ่งกลุ่มนักเรียนตามที่เลือก คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์
 คณิตศาสตร์ Intensive English Program และกลุ่มวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์   
4.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ คือ นักเรียนที่สอบติดจากทุกประเภทใน 420 คน  
      ที่ระบุเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในใบสมัคร ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น
 ประถมศึกษาปีที่ ๔ และปีท่ี ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือ ร้อยละ ๗๐ 
4.3 กลุ่มคณิตศาสตร์ทั่วไป คือ นักเรียนที่สอบติดทุกประเภทใน  420 คน และระบุเลือกกลุ่ม
 วิชา  คณิตศาสตร์ทั่วไปในใบสมัคร  
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  ๗.๓   กรณีผลการสอบที่มีคะแนนเท่ากันในล าดับสุดท้ายเกินจ านวนที่ก าหนดรับได้  จะพิจารณา  
                   คะแนนตามล าดับวิชา  คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
          ตามล าดับ 
๘.  ค่าใช้จ่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ๘.๑  ห้องเรียน Intensive English Program วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร ์
  1.  เงินบ ารุงการศึกษาตามโครงการ Intensive English Program  

        ภาคเรียนละ   ๘,๗๕0 บาท 

         2.  ค่าใช้จ่ายการจัดท าห้องเรียน ส าหรับนักเรียนใช้ 3 ปี      ๘,000 บาท 
        3.  ค่าใช้จ่ายส าหรับกลุ่มสนใจวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ (ตามความสมัครใจและเกณฑ์คะแนน) 
         ภาคเรียนละ    5,000 บาท 
             (เป็นค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ฝึกรายบุคคล การศึกษาดูงาน การเข้าค่าย ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ) 
        4.  ค่าหนังสือภาษาอังกฤษวิชาต่าง ๆ (โดยประมาณ) ปีการศึกษาละ   ๑,๐00 บาท 
  5.  ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษาละ      300 บาท 
  6.  ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน (Smart Card)               ส าหรับ 3 ปี          200 บาท 
   ๗.  ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับด้านวิชาการ และอบรมปฏิบัติการ  
         เฉพาะก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑   ๑,๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ  รายการช าระที่ 3 เป็นไปตามความสมัครใจ  

 ๘.2  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - หุ่นยนต์  
  1.   เงินบ ารุงการศึกษา     ภาคเรียนที่ 1    ๕,๑๐๐ บาท 

2.  ค่าใช้จ่ายส าหรับวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์    ภาคเรียนละ    5,000 บาท 
             (เป็นค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ฝึกรายบุคคล การศึกษาดูงาน การเข้าค่าย ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ) 
 

  3.  ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษาละ     300 บาท 
  4.  ค่าค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน ( Smart card )               ส าหรับ 3 ปี       200 บาท 
  5.  ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับด้านวิชาการ และอบรมปฏิบัติการ                  
        เฉพาะก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑   ๑,๐๐๐ บาท 

๘.3  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ทั่วไป 
  1.   เงินบ ารุงการศึกษา     ภาคเรียนที่ 1   ๕,๑๐๐ บาท 

  ๒.  ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษาละ     300 บาท 
  ๓.  ค่าค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน ( Smart card )               ส าหรับ 3 ปี       200 บาท 
  ๔.  ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับด้านวิชาการ และอบรมปฏิบัติการ                  
        เฉพาะก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑   ๑,๐๐๐ บาท 
(ท้ังนี้ เป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป) 
๙. การรายงานตัว  
     นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนต้องมารายงานตัว ในวันที่ 30 มีนาคม 2565  
     เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร 6  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
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๑๐. การมอบตัว 
     นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนต้องมอบตัวในวันที่ 2 เมษายน 2565  เวลา ๐8.3๐ น.   
      ณ  ห้องประชุมอาคาร 6  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  ทั้งนี้ ตามตารางเวลาที่โรงเรียนก าหนดว่านักเรียน 
      แต่ละคนจะต้องมามอบตัวในวัน/เวลาใด  
     หากพ้นก าหนดจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5 

1๑. การเรียนตามโครงการยกระดับความรู้ด้านวิชาการ 

       วันที่ 18-28 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-1๕.๕0 น. 
       และสอบวันที่ 29 เมษายน 2565 

๑๒. ค่ายกลุ่มสัมพันธ์    

       นักเรียนทุกคนเข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์  วันที่  30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม  ๒๕๖5 

๑๓. การเปิดภาคเรียน 
      วันที่  ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

๑๔.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาต่อ 
1.  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องรายงานตัว  และมอบตัว  ตามวันเวลา ที่โรงเรียนก าหนด 

               หากพ้นก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 
 2.  ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว  โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
                              ประกาศ ณ วันที่ 18  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
                                                                   (นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมคัรและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 



-๘- 
 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม  2565 

เวลา จ านวนเวลา (นาที) วิชาที่สอบ 
08.30–10.30 น.  120 ฉบับที่ 1  วิชาภาษาไทย     (30 ข้อ) 

             วิชาคณิตศาสตร์  (30 ข้อ) 
             วิชาสังคมศึกษาฯ (30 ข้อ) 

พัก ๑0 นาที 
10.๔0-11.๔0 น. 60 ฉบับที่ 2  วิชาวิทยาศาสตร์  (30 ข้อ) 

             วิชาภาษาอังกฤษ (30 ข้อ) 
11.๔0-12.๒0 40 ฉบับที่ 3  วิชาภาษาอังกฤษ (30 ข้อ) 

             (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร IEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมคัรและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 



-๙- 
 

 
หนังสือรับรองผลการเรียน 

ส ำหรับสมัครเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
โรงเรียน  ………………………………......................................................................................………………………………………. 
อ ำเภอ / เขต …………….........................……………………  จังหวัด  ………................................................…………………… 

หลักฐานแสดงผลการเรียนฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ชื่อ - สกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขประจ ำตัว ……………………...……  เกิดวันที่ …………….  เดือน …………….…………………. พ.ศ. ……………………………... 
บิดำชื่อ ………………………………………………………..……….   มำรดำชื่อ ………………………………………..………………………… 
มีผลกำรเรียน  ดังนี้   

 
สาระการเรียนรู้ 

ผลการเรียนเฉลี่ย 
ป.4  

ภาคเรียนที ่1 

ป.4  
ภาคเรียนที ่2 

ป.5  
ภาคเรียนที ่1 

ป.5  
ภาคเรียนที ่2 

ป.6  
ภาคเรียนที ่1 

เฉลี่ย  
5 ภาคเรียน 

1. คณิตศำสตร์       
2. วิทยำศำสตร์       
3. ภำษำอังกฤษ       
4. ภำษำไทย       
5. สังคมศึกษำ       
6. สุขศึกษำและพลศึกษำ       
7. ศิลปะ       
8. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี       

เฉลี่ย       
คิดเป็นร้อยละ       

 
                                               ควำมสำมำรถพิเศษ.......................................................................................... 
                                               ควำมประพฤติ ...................................................... ........................................... 
 
                          ลงชื่อ ………………………                              ลงชื่อ ………………………… 
                           (                                  )                               (                                       ) 
                               หวัหน้ำงำนทะเบียน                                   ต ำแหน่ง …………………………… 
                       ........../......................../............                                       ประทับตรำสถำนศึกษำ 
หมำยเหตุ: ถ้ำโรงเรียนของท่ำนมีใบรับรองที่แสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียนแล้ว ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มนี้ 

 

ติดรูปขนาด 

1 น้ิว 


