
 
 

ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 256๔ 
 

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

เพ่ือให้การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  
เป็ น ไปตามนโยบายและแนวปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการรับนัก เรียน สั งกัดสำนักงานคณ ะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 256๔ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39  ปีการศึกษา 256๔  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจึงกำหนดรายละเอียดของคุณสมบัติ  และการสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 256๔  ดังต่อไปนี้ 
คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการรับสมัคร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1  
     1.  คุณสมบัติของผู้สมัครโดยท่ัวไป 

  1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  หรือ
กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๓ หรือเทียบเท่า 
           1.2 ไม่จำกัดอายุ 
          1.3 เป็นโสด 
    2.  หลักฐานการสมัคร 
           2.1 ใบสมัคร 
           2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ให้นำตัวจริงมาแสดงพร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด)  
         2.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๓ หรือเทียบเท่า (ให้นำตัวจริงมาแสดงพร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด)  
  2.๔ สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้น ป. 4 - ป. 5 จำนวน 1 ชุด (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร     
ห้องเรียนพิเศษ คณิตฯ–วิทย์ ฯ-เทคโนฯ) 
  2.๕ สำเนาหลักฐานที่ แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านศิลปะ นาฏศิ ลป์  ดนตรี   คอมพิวเตอร์                            
กีฬา โดยต้องได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนทีข่ึ้นไป (เฉพาะนักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ) 
           2.๖ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
   3.  สถานที่รับสมัครทุกประเภท ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารชินสีห์ 
   4.  ประเภทและจำนวนนักเรียนที่ประกาศรับ 
  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 256๔  มีแผนการรับ
นักเรียนจำนวน 11 ห้องเรียน แบ่งเป็นห้องเรียนปกติ 10 ห้องเรียน และห้องเรียนพิเศษ 1 ห้องเรียน  โดยกำหนดสัดส่วน
ต่อไปนี้ 
  4.1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  จำนวนนักเรียนร้อยละ 50 ของแผนการรับนักเรียน
ห้องเรียนปกต ิ 
  4.2 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวนนักเรียนร้อยละ 50 ของแผนการรับนักเรียน
ห้องเรียนปกต ิ 



        คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการของโรงเรียนอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 256๔) ประกอบด้วยตำบลต่าง ๆ ดังนี้                   
1. เทศบาลนครพิษณุโลก   2. ตำบลอรัญญิก  3. ตำบลหัวรอ  4. ตำบลปากโทก  5. ตำบลมะขามสูง  6. ตำบล           
บึงพระ  7. ตำบลสมอแข   
        กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียน 
  4.3 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ รับสมัครนักเรียนทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่บริการ จำนวน 1 ห้องเรียน 
จำนวน 36 คน 
        คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

1) ได้เกรดเฉลี่ย ชั้น ป.4 - ป.5 ทุกรายวิชา  ไม่ต่ำกว่า 2.75 
2) ได้เกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.4 - ป.5  ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3) ได้เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 - ป.5  ไม่ต่ำกว่า 3.00   
4) มีความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการและผู้ปกครองให้การสนับสนุน 

  4.4 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ การพิจารณานักเรียนที่มเีงื่อนไขพิเศษให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
โรงเรียนพิจารณา ทั้งในเขตพ้ืนที่บริการ และนอกเขตพ้ืนที่บริการ จำนวน 20 คน โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้  
        1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
        2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
        3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น
พิเศษ 
        4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
  4.5 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับสมัครนักเรียนทั้งในเขตพ้ืนที่บริการ และนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
ที่มีความสามารถพิเศษด้าน  ด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี  คอมพิวเตอร์ กีฬา  จำนวน  20 คน 
       การคัดเลือก 

- นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ  และในเขตพ้ืนที่บริการใช้การสอบคัดเลือกโดยแบบทดสอบ
วัดความรู้พื้นฐาน 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ   

   - นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ใช้การสอบคัดเลือกโดยแบบทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน 4 วิชา ได้แก่
วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 

  - นักเรียนความสามารถพิเศษคัดเลือกจากการสอบภาคปฏิบัติ 
   5. ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา  

ประเภท ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. เงินบำรุงการศึกษา 
1.1 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน        

การสอน กรณีโรงเรียนจัดให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐ
จัดให้เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
 

1.2 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศและจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาเฉพาะ 

 
500 

 
 
 

800 
 

 
500 

 
 
 

800 
 



ประเภท ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1.3 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
1.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี เฉพาะ ม.1.1 

1,000 
2,000 

- 
2,000 

รวมห้องเรียนปกติ(1.1 – 1.3 ) 2,300 1,300 
รวมห้องเรียนพิเศษ(1.1 – 1.4 ) 4,300 3,300 
2. เงินค่าเสริมสร้างสวัสดิภาพของนักเรียน 
2.1 ค่าประกันอุบัติเหตุ 
2.2 ค่าตรวจสุขภาพ 
2.3 ค่าบำรุงและกิจกรรมสภานักเรียน 
2.4 ค่าเอกสาร “หนึ่งในพุทธา” 
2.5 ค่าเอกสาร “สารสัมพันธ์บ้านโรงเรียน” 
2.6 ค่าชุดพละ และเสื้อกีฬาสี 
2.7 ค่ากระเป๋าหนังสือตราโรงเรียน 
2.8 คา่เปิดบัญชี ออมทรัพยฺ์ธนาคารโรงเรียน 
2.9 ค่าประกันของเสียหาย 
2.10 ค่าสมาชิกและบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู 
(ชำระ 1 ครั้งต่อ 3 ปีการศึกษา) 
2.11 ค่าเข็มประดับ สัญลักษณ์โรงเรียน 
2.12 ค่าบัตรสมาร์ทการ์ด 
2.13 ค่าสมาชิกเข้าเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า พ.ช. 
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รวมข้อ 2.1 – 2.13  2,610 - 
รวมค่าใช้จ่ายห้องเรียนปกติ(ข้อ 1 และข้อ 2) 4,910 1,300 
รวมค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ม.1.1 (ข้อ 1และข้อ 2) 6,910 3,300 

     
๖. กำหนดวัน  เวลา  ในการรับสมัครและปฏิทินที่เกี่ยวข้อง 

        การรับสมัครมีกำหนดวัน  เวลาและปฏิทินที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้ 
 

       รายละเอียดอื่น ๆ ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โทร.ฯ 055 - 304182 ต่อ 131 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  11   กุมภาพันธ์    พ.ศ.  256๔ 
 

 
 
 

 
 
 

 

                   (นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 
 
 




