
 
                                                                                                                                             

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

เร่ือง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 

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

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  
ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.2550  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง กระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐   

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕61  และประกาศส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา ๒๕61  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจึงก าหนดแนวปฏิบัติและ
รายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนและคุณสมบัติของผู้สมัคร ปีการศึกษา ๒๕61  ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  จ านวนและประเภทการรับสมัคร 
    ๑.๑  ประเภทห้องเรียนพิเศษ   จ านวน  ๙๖  คน 
 ๑)  รับนักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน  ๓๖ คน (๑ ห้องเรียน) 
โดยการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนใน ๓ วิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
 2)  รับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English 
Program)  จ านวน ๖๐ คน  มี ๒ ห้องเรียน  แยกตามโครงสร้าง คือ โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวน  
๑ ห้องเรียน  และโครงสร้างคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  จ านวน  ๑ ห้องเรียน ดังนี้        

(๑)  English Program  โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จ านวน ๓๐ คน   
 - รับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ท่ีมีศักยภาพ

เหมาะสมตามโครงสร้าง จ านวน  8  คน 
 - รับนักเรียนท่ัวไปท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   จ านวน  22 คน  คัดเลือกโดยการสอบด้วย

แบบทดสอบของโรงเรียนรวม ๓ วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
(๒)  English Program  โครงสร้างคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  จ านวน ๓๐ คน     

 - รับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ท่ีมีศักยภาพ
เหมาะสมตามโครงสร้าง จ านวน  2  คน 
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- รับนักเรียนท่ัวไปท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  จ านวน  28 คน  คัดเลือกโดยการสอบด้วย
แบบทดสอบของโรงเรียนรวม  ๒ วิชา  คือ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  
    ๑.๒  การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ท่ีมีศักยภาพ
เหมาะสมตามโครงสร้างการรับนักเรียนท่ีเปิดเรียน  จ านวน  498  คน 

๑.๓  การรับนักเรียนทั่วไปที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน  ๓๐ คน  ตามโครงสร้างการเรียนท่ีสามารถรับได้  
คือ  1)  โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  รับจ านวน 10 คน 

2)  โครงสร้างคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  รับจ านวน 10 คน 
3)  โครงสร้างภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน   รับจ านวน  5 คน 
4)  โครงสร้างภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น รับจ านวน  5 คน 
โดยการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียนตามโครงสร้างการเรียน  คิดค านวณคะแนนรวมจากการสอบ 

ท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน  คิดคะแนนเป็นร้อยละ 7๐  โดยรวมกับผลคะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คิดคะแนนเป็นร้อยละ 3๐  แล้วประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนรวม  หากไม่มีผลคะแนนการสอบ 
O-NET  มาแสดงจะไม่มีคะแนนในส่วนท่ีคิดค านวณจากคะแนน O-NET 

๑.๔  การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ และโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร์  จ านวนไม่เกิน 12 คน  ตามศักยภาพท่ีเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด (ตามข้อ ๑.๕ ข้อย่อยท่ี ๕)   
    ๑.๕  การรับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ  ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จ านวน  60 คน ตามศักยภาพท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีโรงเรียนก าหนด  ดังนี้   
 ๑)  นักเรียนท่ีได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย  
 ๒)  นักเรียนท่ีอยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้ท่ีบริจาคท่ีดินเพื่อจัดต้ังโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
               รับนักเรียนของโรงเรียนก าหนด 
 ๓)  นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามจ านวนจริงท่ีปรากฏ 
 ๔)  นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
 ๕)  นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย  
 ๖)  นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตามความเป็นจริง 
 ๗)  นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 
    ๒.๑  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

คุณสมบัติของนักเรียน  
 ๑)  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ของปีการศึกษาก่อนท่ีจะสมัคร 
เข้าเรียน 

๒)  มีผลการเรียนเฉล่ียรวมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ และ 
มีผลการเรียนเฉล่ียรวมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉพาะวิชาพื้นฐาน) 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 และในรายวิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะวิชาพื้นฐาน) ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๓)  เป็นโสด  
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๔)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี  
๕)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  
๖) ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
๑)  การสอบคัดเลือกใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๓ วิชา คือ  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  และวิชา

ภาษาอังกฤษ 
๒)  นักเรียนจะต้องมีผลคะแนนสอบในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ โดยคิดจากคะแนนสอบรวมท้ัง 

๓ วิชา  คือ จากวิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ ๔๐  วิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ ๔๐  และวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ ๒๐ 
น าคะแนนสอบรวมท้ัง ๓ วิชา  มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามจ านวนท่ีประกาศ 
 ๓)  ในกรณีท่ีคะแนนของนักเรียนล าดับสุดท้ายได้เท่ากัน  จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์เป็น
ล าดับแรก  หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นล าดับท่ี ๒  และหากคะแนน
วิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 

๔)  ในกรณีนักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจ านวนท่ีประกาศรับ การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 
    ๒.๒  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  

 คุณสมบัติของนักเรียน  
1)  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของปีการศึกษาก่อนท่ีจะสมัครเข้าเรียน 
2)   มีผลการเรียนเฉล่ียรวมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ไม่ต่ ากว่า 3.00  
3)  ส าหรับการสมัคร English Program  โครงสร้างวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์  นักเรียนต้องมีผลการเรียน 

เฉล่ียรวมวิชาวิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00  มีผลการเรียนเฉล่ียรวมวิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)  
4 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00  และมีผลการเรียนเฉล่ียรวมวิชาภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00  

4)  ส าหรับการสมัคร English Program  โครงสร้างคณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ  นักเรียนต้องมีผลการเรียน 
เฉล่ียรวมวิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00  และมีผลการเรียนเฉล่ียรวมวิชาภาษาอังกฤษ 
(พื้นฐาน) 4 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 3.00 

5)  เป็นโสด 
6)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี   
7)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 8)  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
เกณฑ์การคัดเลือก English Program โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   

 1)  การสอบคัดเลือกใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ๓ วิชา  คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา
คณิตศาสตร ์(สอบเป็นภาษาอังกฤษ) 

๒)  นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๕๐  และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐  โดยคิดจากคะแนนสอบรวมท้ัง ๓ วิชา  คือ จากวิชาภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 50  วิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ 25  และวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ ๒5 น าคะแนนสอบรวมท้ัง ๓ วิชา  มา
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามจ านวนท่ีประกาศ 
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๓)  ในกรณีท่ีคะแนนรวมของนักเรียนล าดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นล าดับแรก   หากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นล าดับท่ี ๒  และ
หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์  และหากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
เท่ากัน  ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 

๔)  ในกรณีนักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจ านวนท่ีประกาศรับ การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 

เกณฑ์การคัดเลือก English Program โครงสร้างคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
 1)  การสอบคัดเลือกใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ๒ วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (สอบเป็น
ภาษาอังกฤษ) 

๒)  นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๕๐  โดยคิดจากคะแนนสอบรวมท้ัง ๒ วิชา  คือ จากวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 60  และวิชาคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 40  น าคะแนนสอบรวมท้ัง 2 วิชา  มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามจ านวนท่ีประกาศ 

๓)  ในกรณีท่ีคะแนนรวมของนักเรียนล าดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นล าดับแรก  หากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นล าดับท่ี ๒  และ
หากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน  ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 

๔)  ในกรณีนักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจ านวนท่ีประกาศรับ การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 
    ๒.๓  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ 

 คุณสมบัติของนักเรียน  
1)  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลัง

ศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕60 หรือเทียบเท่า 
๒)  เป็นโสด 
เกณฑ์การคัดเลือก 
โดยการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียนตามโครงสร้างการเรียนท่ีประกาศรับ  คิดค านวณคะแนนรวม

จากการสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน  คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70  โดยรวมกับผลคะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30  แล้วประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนรวม  (หากไม่มีผลคะแนน 
การสอบ O-NET  มาแสดงจะไม่มีคะแนนในส่วนท่ีคิดค านวณจากคะแนน O-NET) 

 

๓.  หลักฐานการสมัครนักเรียน 
    ๓.๑  หลักฐานการสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
 1)  ใบสมัครสอบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 ๒)  หลักฐานท่ีแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ของปีการศึกษาก่อนท่ีจะสมัครเข้าเรียน  (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
 3)  เอกสารแสดงผลการเรียนท่ีคุณสมบัติก าหนดตามโครงสร้าง ดังนี้  
      1.  ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   
  - เอกสาร ปพ.1 แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2) 
ฉบับจริงพร้อมส าเนา  
  - เอกสารรับรองผลการเรียนเฉล่ียรวม 4 ภาคเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) และวิชาคณิตศาสตร์ 
(พื้นฐาน) และให้กรอกแบบฟอร์ม ต.อ.พ. 1 (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โรงเรียน) ให้ผู้บริหารโรงเรียนเดิมรับรอง
พร้อมประทับตราโรงเรียน 
  
 
 



- ๕ - 
 
 

      2.  ห้องเรียนพิเศษ English Program 
  - เอกสาร ปพ.1  แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2) 
ฉบับจริงพร้อมส าเนา  
  - ส าหรับ English Program โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ใช้เอกสารรับรองผลการเรียน 
เฉล่ียรวม 4 ภาคเรียน ของวิชาวิทยาศาสตร์(พื้นฐาน)  วิชาคณิตศาสตร์(พื้นฐาน)  และวิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)  
และใหก้รอกแบบฟอร์ม ต.อ.พ. 1 (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โรงเรียน)  ให้ผู้บริหารโรงเรียนเดิมรับรองพร้อมประทับตรา
โรงเรียน 
  - ส าหรับ English Program โครงสร้างคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  ใช้เอกสารรับรองผลการเรียน 
เฉล่ียรวม 4 ภาคเรียน ของวิชาคณิตศาสตร์(พื้นฐาน)  และวิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)  และให้กรอกแบบฟอร์ม 
ต.อ.พ. 1 (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โรงเรียน)  ให้ผู้บริหารโรงเรียนเดิมรับรองพร้อมประทับตราโรงเรียน 
 4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
 5)  รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 3 รูป 
          หมายเหตุ  ผู้ปกครองควรถ่ายส าเนาเอกสารและลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนการยื่นสมัคร 
    ๓.๒  หลักฐานการสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ 
 1)  ใบสมัครของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

 ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับส าเนาเอกสาร และ
ผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง ๑ ชุด) 

๓)  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานท่ีแสดงว่าก าลังศึกษา
อยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2560  

๔)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) หากไม่มีหลักฐานผลการสอบ O-NET ก็
สามารถย่ืนสมัครได้ แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนท่ีจะค านวณคะแนนจาก O-NET 

๕)  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน  ๓  รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
๖)  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ให้น าฉบับจริงไปแสดง พร้อมส าเนาเอกสาร 1 ชุด 

 

๔.  ก าหนดวันรับสมัคร การสอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว 
    ๔.๑   ก าหนดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

รับสมัคร วันท่ี  24-28 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
สอบคัดเลือก วันท่ี  11  มีนาคม  ๒๕๖๑           เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ประกาศผลและรายงานตัว    วันท่ี  16  มีนาคม  ๒๕๖๑           เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
มอบตัวและระดมทรัพยากร วันท่ี 18  มีนาคม  ๒๕๖๑            เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 (โดยต้องมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.) 
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๔.๒   ก าหนดการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ 

     ๔.๒.๑   ก าหนดการรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
                 การรับสมัครและประกาศผลเป็นไปตามก าหนดการของโรงเรียน 

รายงานตัว    วันท่ี  5  เมษายน  ๒๕๖๑            เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

มอบตัว     วันท่ี  8  เมษายน  ๒๕๖๑          เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

    (โดยต้องมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.) 
๔.๒.๒   ก าหนดการนักเรียนทั่วไป (ตามโครงสร้างการเรียน) ดังนี้ 

รับสมัคร วันท่ี  25 – 28  มีนาคม  ๒๕๖๑      เวลา ๐๘.๓๐ – 16.30 น. 
  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 สอบคัดเลือก   วันท่ี  1  เมษายน  ๒๕๖๑   ตามตารางการสอบท่ีโรงเรียนก าหนด 
      ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี  5  เมษายน  ๒๕๖๑       เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
      ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 มอบตัว    วันท่ี  8  เมษายน  ๒๕๖๑       เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
      ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
    (โดยต้องมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.) 

การสอบคัดเลือก  
       - ใช้คะแนนการสอบด้วยข้อสอบของโรงเรียนตามโครงสร้างการเรียน  คิดค านวณคะแนนรวมจากการสอบท่ี
ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70 โดยรวมกับผลคะแนน O-NET 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนน
เป็นร้อยละ 30 แล้วประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนรวม หากไม่มีผลคะแนนการสอบ O-NET  
มาแสดงจะไม่มีคะแนนในส่วนท่ีคิดค านวณจากคะแนน  O-NET 
 
 

                  ประกาศ   ณ   วันท่ี  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
                               (นางวรรณดี นาคสุขปาน) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 


