
  
 
 

ประกาศโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 
เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

1. หลักการ 
 เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม 
เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วมสร้างโอกาสที่  
เป็นธรรม บริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพและสื ่อสารสร้างการรับรู ้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทกุ
คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติพทุธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับเพื่อศักราช 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2546 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พุทธศักราช 
2546 และท ี ่แก ้ ไขเพ ิ ่ม เต ิม  คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิท ี ่  28 / 25 59 เร ื ่อง  
ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งว่าหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19 / 2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 ถึง 
2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 และมติคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุดที่ 25) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 กฎกระทรวงว่าด้วย
การแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2546  มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พุทธศักราช 2550 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2550 และโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2565 โดยมีหลักการดังนี้ 
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2. นโยบาย 
 โรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาคส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ 
3. นิยามศัพท์  
 2.1 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาพงังา 
ภูเก็ต ระนอง 
 2.2 คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่สถานศึกษา มอบหมายให้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา 
ดำเนินงานการรับนักเรียน นำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียน มาวางแผนสู่การปฏิบัติ กำหนด
สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน ประชาสัมพันธ์และวินิจฉัยแก้ไขปัญหาในการดำเนินการรับ
นักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 
   2.2.1 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนที่
โรงเรียนมอบหมายให้ทำหน้าที่ดำเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
 2.3 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2.4 โรงเรียนทั่วไป หมายถึง โรงเรียนที่มิใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  
 2.5 เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นขอบเขตในการรับ
นักเรียน โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.6 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง   
    2.6.1 นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 
16 พฤษภาคม 2565 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง  
         กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง ให้มีการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของ
บ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
    2.6.2 นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น  
 2.7 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ หมายถึง  นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง 
 

4. วิธีการ 
 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนระดับโรงเรียน และ
ดำเนินการใหโ้รงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในแต่ละระดับ ดังนี้ 

4.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 4.1.1 โรงเรียนสำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในเขตพื้นที่
บริการ 
 4.1.2 โรงเรียนแจ้งประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วน และวิธีการคัดเลือก
นักเรียนของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 4.1.3 โรงเรียนรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่เต็มให้รับ
เด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการรับ
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นักเรียนระดับโรงเรียนกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับโรงเรียน 
 ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเร ียนระดับโรงเร ียน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเร ียน  
เพ ื ่อยกระดับค ุณภาพการจัดการศึกษา  โดยใช้คะแนนสอบที ่ใช ้ข ้อสอบของโรงเร ียนร ้อยละ 100  
โดยคำนวณคะแนนรวมจากคะแนนสอบที ่ใช้ข ้อสอบของโรงเร ียน 5 ว ิชาหลัก ได้แก่ ว ิชาภาษาไทย                   
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ 
 1) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
 ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที ่บริการ ร้อยละ 80 ในกรณีมีนักเรียนในเขตพื้นที ่บริการ 
ไม่ถึงร้อยละ 80 ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน และนำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนนอกเขต
พื้นที่บริการในข้อ 2) จนครบจำนวนที่ประกาศรับ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนกัเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ให้กำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก  
คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 100 โดยคำนวณคะแนนรวมจากคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบ                
ของโรงเรียน 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และ                     
วิชาภาษาอังกฤษ 
 2) การรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 
 ให้รับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร 
โดยการใช้คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 100 โดยคำนวณคะแนนรวมจากคะแนนสอบที่ใช้
ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และ
วิชาภาษาอังกฤษ      
  4.1.4 กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนมีวิธีดำเนินการ ดังนี ้
              โรงเรียนจัดทำข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน และเนื ้อหาไม่เกินชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ใน 5 วิชาหลัก คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์  
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวม
ใน 5 วิชาหลัก โรงเรียนประกาศผลการสอบโดยเรียงตามลำดับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันได้ทุกคน 
ประเภทในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โดยเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ในกรณีที่
โรงเรียนมีการรับนักเรียนเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ ใหด้ำเนินการเรียกรับนักเรียนตามประกาศผลการสอบที่ได้เรียง
รายชื่อตามลำดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้ของแต่ละประเภท  
        4.1.5 การเลือกแผนการเรียน โรงเรียนมีแผนการเรียน 2 แผน ดังนี้ 
    1) ห้องเรียนหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (Ingenious Science 
Program : ISP) จำนวน 40 คน คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวมจากข้อ 4.1.4  
ลำดับที่ 1-40 ใน 3 วิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  
   กรณีมีนักเร ียนเกินแผนการรับทั ้งนักเร ียนในเขตและนอกเขตพื ้นที ่บร ิการ  
หากนักเรียนมีคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาลำดับจากคะแนนสอบของแต่ละวิชา คือ วิชา วิทยาศาสตร์  
วิชา คณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ตามลำดับ หากกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชาอีก ให้ตัดสินโดย  
วิธีจับฉลาก 
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    2) ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 160 คน 
   กรณีมีนักเร ียนเกินแผนการรับทั ้งนักเร ียนในเขตและนอกเขตพื ้นที ่บร ิการ 
หากนักเรียนมีคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาลำดับจากคะแนนสอบรวม 3 วิชา คือ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา 
คณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ตามลำดับ หากกรณีที่คะแนนสอบรวมเท่ากัน 3 วิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก  
 4.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 4.2.1 รับนักเรียนจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมให้เต็มแผน   
การรับนักเรียน และกรณีไม่เต็มแผนการรับ ให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้  
          1) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม 
         ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากโรงเรียนเดิมเข้าเรียนให้เต็มแผนการ
รับนักเรียนของโรงเรียน  
          ในกรณีที่แผนการเรียนใดมีนักเรียนจากโรงเรียนเดิมเกินแผนการรับ ให้กำหนด
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคะแนนสอบที่ได้เฉพาะแผนการเรียนนั้น โดยการใช้คะแนนสอบที่ใช้
ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 100 โดยคำนวณคะแนนรวมจากคะแนนสอบที ่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  
5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ 
         กรณีมีนักเรียนเกินแผนการรับ หากนักเรียนมีคะแนนรวมเท่ากัน ดำเนินการดังนี้ 
    1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จะพิจารณาลำดับจากคะแนนของ 
แต่ละวิชา คือ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ตามลำดับ หากกรณีที่คะแนนเท่ากนัทุก
รายวิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก 
    1.2) หลักสูตรภาษาอังฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จะพิจารณาลำดับจาก
คะแนนของแต่ละวิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ หากกรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก 
    1.3) หลักสูตรเน้นทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน    จะพิจารณาลำดับจาก
คะแนนรวม 3 วิชา คือ วิชา ภาษาไทย วิชา สังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ หากกรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้ตัดสิน
โดยวิธีจับฉลาก 
    1.4) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะพิจารณาลำดับจากคะแนนรวม 2 วิชา 
คือ วิชา คณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ หากกรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก 
  2) การรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น 
  ให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนได้ กรณีรับนักเรียนจากนักเรียนที่จบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมไม่เต็มแผนการรับ   
  ในกรณีที่แผนการเรียนใดมีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นเกินแผนการรับ ให้กำหนด
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคะแนนสอบที่ได้เฉพาะแผนการเรียนนั้น โดยการใช้คะแนนสอบที่ใช้
ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 100 โดยคำนวณคะแนนรวมจากคะแนนสอบที ่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  
5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ 
  กรณีมีนักเรียนเกินแผนการรับ หากนักเรียนมีคะแนนรวมเท่ากัน ดำเนินการดังนี้ 
    2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จะพิจารณาลำดับจากคะแนนของ 
แต่ละวิชา คือ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ตามลำดับ หากกรณีที่คะแนนเท่ากนัทุก
รายวิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก 
    2.2) หลักสูตรภาษาอังฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จะพิจารณาลำดับจาก
คะแนนของแต่ละวิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ หากกรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก 
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    2.3) หลักสูตรเน้นทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน  จะพิจารณาลำดับจาก
คะแนนรวม 3 วิชา คือ วิชา ภาษาไทย วิชา สังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ หากกรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้ตัดสิน
โดยวิธีจับฉลาก 
    2.4) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะพิจารณาลำดับจากคะแนนรวม 2 วิชา 
คือ วิชา คณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ หากกรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก 
 
 4.3 การจัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)  
 รับเด็กพิการเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษาตามความพร้อมของโรงเรียน โดยสามารถนำ
ผลการรักษา ใบรับรองที่เกี ่ยวข้องให้กับโรงเรียน เพื่อนำผลไปพัฒนาการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับผู ้เรียน 
หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ จะดำเนินการประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัด หน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป  
 

5. จำนวนการรับนักเรียนต่อห้อง  
 5.1 จัดการศึกษาสำหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส 
    5.1.1  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 40 คน 
         กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ไม่เกินห้องละ 40 คน ให้รับเพิ่มได้อีกไม่เกิน ร้อยละ 5 ต่อห้องเรียน (2 คน) โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม 
โดยโรงเรียนประกาศแผนการรับเพียงคราวเดียว  
 

6. วันและเวลาการรับนักเรียน 
 6.1 โรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้ 
   6.1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
      รับสมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 
         เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
                 ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา     
  สอบคัดเลือก  วันที่ 26 มีนาคม 2565 
    เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  
  ประกาศผลและรายงานตัว   
    วันที่ 30 มีนาคม 2565 

    เวลา 08.00 - 16.30 น.  
    ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 

  มอบตัว ประชุมผู้ปกครอง และชำระเงิน  
    วันที่ 2 เมษายน 2565 
    เวลา 08.00 - 16.30 น.  
    ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 
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  6.1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 
           1.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาและโรงเรียนอื่น 
     1.2.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 

           รับสมัคร   วันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565  
         เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
                         ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 
     ประกาศผลและรายงานตัว    

         วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
  เวลา 08.00 - 16.30 น.  
  ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 

     มอบตัว ประชุมผู้ปกครอง และชำระเงิน 
    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
    เวลา 08.00 - 16.30 น.  
    ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 
     1.2.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น 
                   รับสมัคร   วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 
         เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
                         ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 
     ประกาศผลและรายงานตัว    

         วันที่ 31 มีนาคม 2565  
  เวลา 08.00 - 16.30 น.  
  ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 

     มอบตัว ประชุมผู้ปกครอง และชำระเงิน 
    วันที่ 3 เมษายน 2565 
    เวลา 08.00 - 16.30 น.  
    ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 
 6.2  ช่วงเวลาการรับนักเรียน ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน วันสิ้นสุด  
คือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
 
7. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
 12.1  ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน 
 12.2 ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 12.3  กำหนดมาตรการป้องกัน กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
ยุติธรรมและเสมอภาค 
 12.4  ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียน
ของโรงเรียน 
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 12.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ภายในโรงเรียนให้ได้ 
ข้อยุติ 
 12.6 รายงานผลการดำเนินงานให้โรงเรียนทราบ ภายใน 7 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 
 12.7  พิสูจน์สิทธิ์ของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน   
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับจังหวัด พิจารณาและมีอำนาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าว 
 ใหผู้้อำนวยการโรงเรียน รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ หากมีปัญหาที่ ไม่เป็นไปตามประกาศ 
ใหผู้้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งการ    
 
        ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
   
 
                                          (นายจริพงษ ์ วิฑูรยพ์ิศลาศิลป์) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิว์ิทยา 
         รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุง่โพธิ์วทิยา 
 


