
 
ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 

เร่ือง  การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
ปีการศึกษา  2565 

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

  เพื่อให้การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖5  สอดคล้องตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕65  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจึง
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕65 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้   

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือก าลัง
     ศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖4  หรือ เทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉล่ียช้ัน 
     มัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๒ และ ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ รวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือร้อยละ ๗๐  (ยกเว้น
     นักเรียน ม.๓ ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนรับสมัครโดยไม่ก าหนดคะแนนเฉล่ีย) 
 2. ไม่จ ากัดอายุ 
 3. เป็นโสด 

๒. หลักฐานการสมัคร 
 ๑. ใบสมัครของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าเว็บไซต์โดยใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome บนคอมพิวเตอร์ 
     หรือสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต แจ้งความจ านงท่ี www.ps.ac.th/admission และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีระบุ 
     ก าหนดเปิดระบบรับสมัครระหว่างวันท่ี 1-13 มีนาคม ๒๕๖5 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ๑ ชุด  
 ๓. ส าเนา  ปพ.๑  หรือส าเนาสมุดประจ าตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑,๒ และ ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ ซึ่งต้องมี
     ผลการเรียนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือ ร้อยละ ๗๐ 
 4. แนบไฟล์หลักฐาน ของข้อ ๒-๓  ท้ังหมดตามลิงก์ท่ีระบบรับสมัครก าหนด และรอการยืนยันการสมัคร ๓ วัน 
     จึงจะสามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบได้ หากหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน กรรมการตรวจ
     หลักฐานจะส่งอีเมล หรือโทร.ติดต่อเพื่อขอหลักฐานใหม่ ดังนั้น ผู้สมัครต้องให้ข้อมูลท่ีติดต่อสะดวกท่ีสุด 
     เพราะถ้ากรรมการไม่สามารถติดต่อได้ในกรณีนี้ โรงเรียนขอตัดสิทธิ์การสมัคร 
 5. หลักฐานการเข้าห้องสอบ คือ บัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียนผู้สมัครสอบ
     (แต่งเคร่ืองแบบนักเรียนมาทุกคร้ังในวันที่มีนัดหมายมาที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร) 
 
หมายเหตุ:  เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ โรงเรียนโพธิสารพิทยากรท าขั้นตอนข้อที่  1 และโอนเงิน 
         แล้วรอการยืนยัน เพื่อพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ ไม่ต้องแนบไฟล์หลักฐานอื่น ๆ  
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3.  จ านวนนักเรียนที่รับ 
 โรงเรียนโพธิสารพิทยากรรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖5  
ประเภทนักเรียนท่ัวไป ดังนี้              

๑. นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนท่ัวไปและโรงเรียนโพธิสารพิทยากร จ านวน  ๒5  คน 
 ๒. เงื่อนไขพิเศษ จ านวน 26 คน 

จ าแนกเป็นแผนการเรียนวิชาเลือก และมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
แผนการเรียน เกณฑ์การพิจารณาห้องเรียนปกติ 
เตรียมแพทย์ - ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ม.1, ม.2, และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5  ภาคเรียน 

  ไม่ต่ ากว่า 3.00 
- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม  รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
  ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 3.00 

เตรียมเภสัช-สหเวชศาสตร์ - ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ม.1, ม.2, และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5  ภาคเรียน 
  ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม  รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
  ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 3.00 

เตรียมวิศวะ 
เตรียมสถาปัตย์ 
เตรียมวิทย-์คอม 

- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ม.1, ม.2, และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5  ภาคเรียน 
  ไม่ต่ ากว่า ๒.50 
- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม  รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
  ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.50 

เตรียมนิเทศ 
เตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์ 

- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ม.1, ม.2, และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5  ภาคเรียน  
  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ  
  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  

  เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม คณิศาสตร์  ใช้วิชาคณิตศาสตร์ 

  เลือกเรียนวิชา จีน ญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส  ใช้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

เตรียมศิลปกรรม - ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ม.1, ม.2, และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5  ภาคเรียน  
  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

เตรียมบริหาร-บัญชแีละ
การบริการ 

- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ม.1, ม.2, และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5  ภาคเรียน  
  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม  รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ  
  ไม่ต่ ากว่า ๒.00  
  เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม คณิศาสตร์  ใช้วิชาคณิตศาสตร์ 

  เลือกเรียนวิชา จีน ญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส  ใช้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

เตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ 
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เกณฑ์การคัดเลือกส าหรับแผนเตรียมต่าง ๆ  
หลักฐานที่ใช้ คือ สมุดประจ าตัวนักเรียนที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน  
5 ภาคเรียน (ส าเนาและฉบับจริง) 

๔.  ก ำหนดวันรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกำศผลและรำยงำนตัว 
 รับสมัคร       วันท่ี 1-13 มีนาคม 2565  ทางออนไลน์ www.ps.ac.th/admission ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 สอบคัดเลือก วันท่ี  ๒7 มีนาคม ๒๕๖5  เวลา ๐๘.๓๐ น. วิชาท่ีสอบ ๕ วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
                   วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ วิชาละ ๔๐ ข้อ 
                  (นักเรียนควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที)    
 ประกาศผล   วันท่ี  31 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐ น. ทางเว็บไซด์ www.ps.ac.th 
 รายงานตัว    วันท่ี  31  มีนาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
 หากพ้นก าหนดจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

๕.  เกณฑ์การตัดสิน 
 1. การสอบคัดเลือก ใช้คะแนน  ดังนี้ คะแนนการสอบ ๕ วิชา วิชาละ ๔๐ ข้อ รวมคะแนน ๒๐๐ คะแนน   
 ๒. พิจารณาจากคะแนน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย จ านวน ๑๕ คน     
 3. กรณีท่ีมีนักเรียนล าดับสุดท้ายคะแนนเท่ากันเกินจ านวนท่ีก าหนดรับได้จะพิจารณาคะแนนตามล าดับวิชา     
                  คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามล าดับ 

๖. ค่าใช้จ่าย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 1.   เงินบ ารุงการศึกษา     ภาคเรียนท่ี 1   5,100  บาท 

 ๒.  ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษาละ     300 บาท 
 ๓.  ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน  ( Smart  Card )      ส าหรับ 3 ปี     200 บาท 
 ๔.  ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับด้านวิชาการ และอบรมปฏิบัติการ  
               เฉพาะภาคเรียนท่ี ๑   ๑,๐๐๐ บาท 

๕.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามแผนเตรียมต่างๆ จ าแนกดังนี้ 
                     5.1 แผนการเรียนเตรียมแพทย์   ภาคเรียนละ    5,000 บาท 
  5.2 แผนการเรียนเตรียมเภสัช–สหเวช   ภาคเรียนละ   4,200 บาท 
  5.3 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ   ภาคเรียนละ   4,000 บาท 
  5.4 แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์   ภาคเรียนละ   4,000 บาท 
  5.5 แผนการเรียนเตรียมวิทย์–คอม   ภาคเรียนละ   4,000 บาท 
  5.6 แผนการเรียนเตรียมนิเทศ   ภาคเรียนละ   3,500 บาท 
  5.7 แผนการเรียนเตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์  ภาคเรียนละ   3,500 บาท 
  5.8 แผนการเรียนเตรียมบริหาร–บัญชีและบริการ ภาคเรียนละ   3,500 บาท 
   5.9 แผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์  ภาคเรียนละ        3,500 บาท 

5.10 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม  ภาคเรียนละ   3,500 บาท 
 ท้ังนี้ เป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 
       เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมค่ายวิชาเฉพาะตามแผนการเรียนท้ังใน และนอกโรงเรียน ค่าอุปกรณ์ 
                 การเรียนรายบุคคลในบางแผนการเรียน ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าเครื่องแบบเฉพาะแผนการเรียน  
       ค่าปฏิบัติการนอกสถานท่ี 
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๗. การมอบตัว 
นักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ทุกคนต้องมอบตัวในวันท่ี 3 เมษายน  ๒๕๖5 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ท้ังนี้ ต้องตรวจสอบก าหนดการว่านักเรียนแต่ละคนต้องมามอบตัว    
ในวัน/เวลาใด หากพ้นก าหนดจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 ๘. การเรียนตามโครงการยกระดับความรู้ด้านวิชาการ  
                    วันท่ี  18-28  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. 

๙. การเปิดภาคเรียน 
                    วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

๑๐.  เง่ือนไขการเข้าศึกษาต่อ 
1.  ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกจะต้องรายงานตัว  และมอบตัว  ตามวันเวลา ท่ีโรงเรียนก าหนด 

               หากพ้นก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 
 2.  ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว  โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ  ท้ังส้ิน 
 ๓.  โรงเรียนโพธิสารพิทยากรไม่รับรายงานตัว และไม่รับมอบตัวนักเรียนท่ียังมีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ 

                              ประกาศ ณ วันท่ี  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
                                                                    (นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖5 



-๕- 
 

ตารางสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

วันอาทิตย์ที่ 27  มีนาคม พ.ศ. 2565 

เวลา จ านวนเวลา (นาท)ี วิชาที่สอบ 
08.30–10.50 น.  140 ฉบับท่ี 1  วิชาภาษาไทย     (40 ข้อ) 

             วิชาคณิตศาสตร์  (40 ข้อ) 
             วิชาสังคมศึกษาฯ (40 ข้อ) 

พัก 10 นาที 
11.00-12.20 น. 80 ฉบับท่ี 2   วิชาวิทยาศาสตร์  (40 ข้อ) 

              วิชาภาษาอังกฤษ (40 ข้อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖5 



-๖- 
 

 
หนังสือรับรองผลกำรเรียน 

ส าหรับสมัครเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 
โรงเรียน  ………………………………......................................................................................………………………………………. 
อ าเภอ / เขต …………….........................……………………  จังหวัด  ………................................................…………………… 

หลักฐำนแสดงผลกำรเรียนฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

ช่ือ - สกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เลขประจ าตัว ……………………...……  เกิดวันท่ี …………….  เดือน …………….…………………. พ.ศ. ……………………………... 
บิดาช่ือ ………………………………………………………..……….   มารดาช่ือ ………………………………………..………………………… 
มีผลการเรียน  ดังนี้   

 
สำระกำรเรียนรู้ 

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 
ม.1  

ภำคเรียนท่ี 1 

ม.1  
ภำคเรียนท่ี 2 

ม.2  
ภำคเรียนท่ี 1 

ม.2  
ภำคเรียนท่ี 2 

ม.3  
ภำคเรียนท่ี 1 

เฉลี่ย  
5 ภำคเรียน 

1. คณิตศาสตร์       
2. วิทยาศาสตร์       
3. ภาษาอังกฤษ       
4. ภาษาไทย       
5. สังคมศึกษา       
6. สุขศึกษาและพลศึกษา       
7. ศิลปะ       
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี       

เฉลี่ย       
คิดเป็นร้อยละ       

 
                                               ความสามารถพิเศษ.......................................................................................... 
                                               ความประพฤติ ................................................................................................. 
   
                          ลงช่ือ ………………………                              ลงช่ือ ………………………… 
                           (                                  )                               (                                       ) 
                               หัวหน้างานทะเบียน                                   ต าแหน่ง …………………………… 
                       ........../......................../............                                       ประทับตราสถานศึกษา 
หมายเหตุ: ถ้าโรงเรียนของท่านมีใบรับรองท่ีแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนแล้ว ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มนี้ 

 

ติดรูปขนาด 

1 น้ิว 


