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ประกาศโรงเรียนทุ่งโพธ์ิวิทยา 

เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 
ปีการศึกษา 256๕ 
------------------------- 

 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ. ๐๔๐๐๖/ว๓๙๓๖  
เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564  แจ้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
ทุกเขต แจ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการรับสมัครนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 
9 - 13 มีนาคม 2565 นั้น 

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  
จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.๑) ปีการศึกษา 256๕   ดังนี้ 

๑. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 1.1 รับนักเรียนจำนวน ๒๐0 คน 
   1) รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ในอำเภอตะกัว่ทุ่ง รอ้ยละ ๘0 ในกรณมีีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ไม่ถึง
ร้อยละ ๘0 ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน และนำสัดสว่นที่เหลือไปรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
จนครบจำนวนที่ประกาศรับ 
   2) รับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ ๒0 จนครบจำนวนที่ประกาศรับ 
 ๑.๒ การเลือกแผนการเรียน โรงเรียนมีแผนการเรียน ๒ แผน ดังนี ้
       1) ห้องเรียนหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (Ingenious Science Program : ISP)  
จำนวน ๔๐ คน คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวม  ลำดับที่ 1-40 ใน 3 วิชาหลัก คือ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ   
  กรณีมีนักเรียนเกินแผนการรับทั้งนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ หากนักเรียนมี
คะแนนรวม ๓ วิชาเท่ากัน จะพิจารณาลำดับจากคะแนนสอบของแต่ละวิชา คือ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ 
วิชาภาษาอังกฤษ ตามลำดับ หากกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชาอีก ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก 
                2) ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 1๖0 คน 
  การใช้คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 100 โดยคำนวณคะแนนรวมจากคะแนนสอบที่
ใชข้้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชา
ภาษาอังกฤษ  
  กรณีมีนักเรียนเกินแผนการรับทั้งนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ หากนักเรียนมี
คะแนนรวม ๕ วิชาเท่ากัน จะพิจารณาลำดับจากคะแนนรวมของ 3 วิชา คือ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ วิชา
ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ หากกรณีที่คะแนนรวม 3 วิชาเท่ากันอีก ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก 
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 1.๓ คุณสมบัติของผูส้มัครและหลักฐานการสมคัร 
      คุณสมบัติของผู้สมคัร 
  1) สำเร็จการศกึษาชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธกิาร หรือ เทียบเท่า หรือ
กำลังศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔ 
  2) เป็นโสด  ไม่จำกดัอายุ   
   หลักฐานการสมัคร 
  1) ใบสมัคร โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 
  2) ปพ.1 หรือ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า หรือใบรับรองวา่
กำลังศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔ ฉบับจริง พรอ้มฉบับถ่ายเอกสารจำนวน 1 ฉบับ 
  3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, ของบิดา, ของมารดา อยา่งละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
  ๔) สำเนาบัตรประชาชนของนกัเรียนพร้อมรับรองสำเนา ๑ ฉบับ 
  4) รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม. จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  ๕) สำเนาสูติบัตรนักเรียน (กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อม
รับรองสำเนา 
 1.๔ วันเวลาการสมัคร สอบ ประกาศผล รายงานตัว ประชมุผู้ปกครองและมอบตัว  
  1) วันสมัครออนไลน ์ วันที ่๔-๑๓ มีนาคม 256๕ 

โดยใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์ผา่นเว็บไซต์โรงเรียน
http://www.tpws.ac.th/regis64 หรือรายละเอียดการรับสมัครผา่น 
เฟซบุ๊กโรงเรียนชื่อ ทุ่งโพธิ์วิทยา และสามารถสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ทุ่งโพธิว์ิทยา ในวันที ่๙-๑๓ มีนาคม 256๕ 

  ๒) วันยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร    
วันที่ ๙-๑๓ มีนาคม 256๕ 

     ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง  
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวิชาการ (ชั้น ๒ อาคาร ๒)  

          โรงเรียนทุ่งโพธิว์ิทยา  
๓) วิธีสอบคัดเลือก วันที่ ๒๖ มีนาคม 256๕ 

เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๔๕ น. ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 
 

เวลา นาท ี วิชา คะแนน 
08.30 - 10.00 น. 90 คณิตศาสตร์ 30 

วิทยาศาสตร์ 30 
ภาษาอังกฤษ 30 

10.00 - 10.15 น. ๑๕ พัก  
10.15 - 11.45 น. ๙๐ ภาษาไทย 30 

สังคมศึกษา 30 
 

๔) วันประกาศผลและรายงานตัว   
   วันที่ ๓๐ มีนาคม 256๕ 

เวลา 0๘.๓0-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งโพธิว์ิทยา 
 

http://www.tpws.ac.th/regis64
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๕) วันมอบตัว ประชุมผูป้กครองและชำระเงิน   
วันที่ ๒ เมษายน 256๕ 
เวลา 0๘.๓0-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งโพธิว์ิทยา 

2. การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 
 การรับสมัครนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.1) ปีการศึกษา 2565 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปวช.1 รับนักเรียนจำนวน ๑๐๑ คน  ดังนี้ 
  1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์   จำนวน  ๑๑    คน 
  2) หลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร จำนวน  ๑๔    คน 
  3) หลักสูตรเน้นทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน มี ๕ หลักสูตร จำนวน  ๔0   คน 
      - สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร ์    จำนวน  ๑๕  คน 
      - สาขาทกัษะคอมพิวเตอร์               จำนวน    -   คน 
      - สาขาดนตรีสากล      จำนวน   ๙   คน 
               - สาขาพลศกึษา      จำนวน   ๙   คน 
      - สาขาการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรระยะสั้น)      จำนวน   ๗   คน 
  ๔) ชั้นประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.1)     จำนวน ๓๖  คน 
 2.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมคัร 
      คุณสมบัติของผู้สมคัร 
  1) สำเร็จการศกึษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
กำลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๔ 
  ๒) เป็นโสด  ไม่จำกดัอายุ 
  ๓) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

     หลักฐานการสมัคร  
      1) ใบสมัครโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา (ฉบับทีพ่ิมพ์ออกจากระบบการรับสมัครออนไลน์) 
      2) ปพ.1 หรือหลักฐานการสำเรจ็การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองที่
แสดงว่ากำลังศึกษาอยูช่ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๕ ฉบับจริง และฉบบัถา่ยเอกสารพร้อมรับรองสำเนา 
จำนวน 1 ฉบับ 
      3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, ของบิดา, ของมารดา อยา่งละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
  ๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
      ๕) รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม. จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
      ๖) สำเนาสูติบัตรนักเรียน (กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบา้นของบิดา-มารดา) จำนวน ๑ ฉบับ  
พร้อมรับรองสำเนา 
 2.๓ วันเวลาการสมัคร สอบ ประกาศผล รายงานตัว ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว  
         ๒.๓.๑ กรณีนักเรียนจบ ม.๓ จากโรงเรยีนอ่ืน 
  1) วันสมัครออนไลน ์ วันที่ ๔-๑๓ มีนาคม 256๕ 

โดยใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์ผา่นเว็บไซต์โรงเรียน
http://www.tpws.ac.th/regis64 หรือรายละเอียดการรับสมัครผา่น 
เฟซบุ๊กโรงเรียนชื่อ ทุ่งโพธิ์วิทยา และสามารถสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ทุ่งโพธิว์ิทยา ในวันที ่๙-๑๓ มีนาคม 256๕ 

http://www.tpws.ac.th/regis64
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  ๒) วันยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร    
วันที ่๙-๑๓ มีนาคม 256๕ 

     ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง  
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวิชาการ (ชั้น ๒ อาคาร ๒)  

          โรงเรียนทุ่งโพธิว์ิทยา  
 ๓) สอบคดัเลือก  วันที่ ๒๗ มีนาคม 2565 

     เวลา 08.00-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งโพธิว์ิทยา 
       ในกรณีที่แผนการเรยีนใดมีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นเกินแผนการรับ 

ใหใ้ช้คะแนนสอบที่ใช้ขอ้สอบของโรงเรียน ร้อยละ 100 โดยคำนวณ
คะแนนรวมจากคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก ได้แก ่
วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์ วชิาสังคมศึกษา และ
วิชาภาษาอังกฤษ 

       กรณีมีนกัเรียนเกินแผนการรับและนักเรียนมีคะแนนรวมเท่ากัน จะ
พิจารณาลำดับจากคะแนนสอบของแต่ละวิชา คอื วิชา วทิยาศาสตร์ วชิา 
คณิตศาสตร ์วิชาภาษาองักฤษ ตามลำดับ หากกรณีที่คะแนนเท่ากันทุก
รายวชิาอีก ให้ตดัสินโดยวิธีจับฉลาก 

  
เวลา นาท ี วิชา คะแนน 

08.30 - 10.00 น. 90 คณิตศาสตร์ 30 
วิทยาศาสตร์ 30 
ภาษาอังกฤษ 30 

10.00 - 10.15 น. ๑๕ พัก  
10.15 - 11.45 ๙๐ ภาษาไทย 30 

สังคมศึกษา 30 
 

๔) วันประกาศผลและรายงานตัว   
   วันที่ ๓๑ มีนาคม 256๕ 

เวลา 0๘.๓0-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนทุง่โพธิ์วทิยา 
๕) วันมอบตัว ประชุมผูป้กครองและชำระเงิน   

วันที่ ๓ เมษายน 256๕ 
เวลา 0๘.๓0-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งโพธิว์ิทยา 

หากแผนการเรียนใดมีผู้สมัครจำนวนน้อยกว่า 10 คน จะให้ผู้สมัครเลอืกแผนการเรียนใหม่ในวันรายงานตัว 
 
๓. การจัดส่งเอกสารการสมัครเข้าเรียน 

  เมือ่ท่านดำเนนิการสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วให้ดำเนินการส่งเอกสารใบสมัครที่พิมพ์ออกจาก
ระบบการรับสมัครออนไลนแ์ละแนบหลักฐานการสมัคร ในวันที่ ๙-๑๓ มนีาคม 256๕ ณ ห้องวชิาการโรงเรียน 
ทุ่งโพธ์ิวิทยา หรือผ่านชอ่งทางไปรษณีย์ ดังนี ้

งานรับนักเรียน โรงเรียนทุ่งโพธิว์ิทยา 
   ๑/๓ ม.12  ตำบลโคกกลอย  อำเภอตะกั่วทุ่ง 
   จังหวัดพังงา   รหัสไปรษณีย์ 82140  
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  ๔. การดำเนินการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙)  
 โดยโรงเรียนจะจัดเตรียมตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

ในวันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัว ดังนี ้
  ๔.๑  ผู้สมคัรทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 
  ๔.๒ โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับผู้สมัคร ในวันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก  

รายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดโดยไม่พักคอย หากจำเป็นต้องพักคอย ผู้ปกครองต้องคัดกรองและพักคอย  
ณ จุดที่โรงเรียนกำหนด  

  ๔.๒ โรงเรียนจะดำเนินการมาตรการ เฝ้าระวัง ควบคุม โดยจัดเตรียมจุดคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) โดยตรวจวัดอุณหภูมิและบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกจุดทางเข้า 

  ๔.๓ ผู้สมัครต้องดำเนินการตามมาตรการ คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)         
มากกว่า 1 เมตร เพื่อป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) 
 
หมายเหตุ    

นำบัตรประจำตัวผู้สมัครที่ได้จากโรงเรียนมาทุกครั้งเมื่อติดต่อกับทางโรงเรียน จนกว่าการรับสมัครนักเรียน
เสร็จสิ้น 
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๘ กมุภาพันธ ์ พ.ศ. 256๕ 
 
 
     
             (นายจริพงษ์  วิฑรูย์พิศลาศิลป์) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิว์ิทยา 
         รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุง่โพธิ์วทิยา 
 
  
 
 
 
    


