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ประกาศโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ นนทบรุี 
เรือ่ง การรบัสมคัรนกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปทีี่ ๑ และมธัยมศกึษาปทีี่ ๔ หอ้งเรยีนพเิศษ 

โครงการสง่เสรมิความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
ปกีารศกึษา ๒๕๖๐ 

*********************************************** 
 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุก
ฉบับ  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และตามประกาศ
ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนัก เรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัด
งานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จึงก าหนดแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ไว้ดังนี้ 

  การรบัสมคัรนกัเรยีนโครงการสง่เสรมิความเปน็เลิศทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

๑. คณุสมบัตผิูส้มคัร 
 

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ ๑ 
๑. จบ/ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
๒. ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ หรือร้อยละ ๗๐     
     (คิดจากผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ,ประถมศึกษาปีที่ ๕ และประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑) 
๓. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒ ปีการศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ หรือร้อยละ ๗๐  
     (คิดจากผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ,ประถมศึกษาปีที่ ๕ และประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑) 
๔. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี 
๕. ต้องเป็นผู้ที่แข็งแรงและไม่มีโรคประจ าตัวร้ายแรง 
 
 



๓ 

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ ๔ 
๑. จบ/ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า 
๒. ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐หรือร้อยละ ๗๐     

 
     (คิดจากผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, มัธยมศึกษาปีที่ ๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) 
๓.ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒ ปีการศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ หรือร้อยละ ๗๐  
     (คิดจากผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, มัธยมศึกษาปีที่ ๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) 
๔. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี 
๕. ต้องเป็นผู้ที่แข็งแรงและไม่มีโรคประจ าตัวร้ายแรง 

 
๒.วิธีการรบัสมคัร 
 

 ๑.ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์     จ านวน  ๒ ห้องเรียน  
ห้องเรียนละ ๓๖ จ านวน ๗๒ คน   

๒.ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์     จ านวน ๑ ห้องเรียน  
ห้องเรียนละ ๓๖ จ านวน ๓๖ คน   

จ าหนา่ยคูม่อืการสมคัร ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐  -  ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารประชาสัมพันธ์) 

รับสมคัร ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    -    ๒๔  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐    

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   รับสมัคร ๒ ห้องเรียน  จ านวน ๗๒ คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับสมัคร ๑ ห้องเรียน จ านวน ๓๖ คน  

สอบขอ้เขยีน  (โดยใช้แบบทดสอบวัดความพร้อมทางการเรียน) 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑         ๔  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔         ๕  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

ประกาศผลและรายงานตวั ณ ห้องวิทยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       ๙  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  



๓ 

มอบตวัและลงทะเบยีน ณ ห้องวิทยพัฒน์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๐      เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ของการรับนักเรียนให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามก าหนด วัน 
เวลา ท่ีก าหนดตามประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าเรียน 

   ประกาศ  ณ  วันที่      ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

          ลงชื่อ 

            (นายโชคดี  วิหคเหิร) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 
 
 

 
 


