
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ห้องเรียนพิเศษ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖1 

*********************************************** 
 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และตามประกาศส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖1 และประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จึงก าหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖1 ไว้ดังนี้ 

  การรับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

๑. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑. จบ/ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า 
๒. ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐หรือร้อยละ ๗๐     
     (คิดจากผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, มัธยมศึกษาปีที่ ๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) 
3. 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. วิธีการรับสมัคร 
 
 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 าหน่ายคู่มือการสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1  -  ๒8  กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารประชาสัมพันธ์) 

รับสมัคร ๒4  กุมภาพันธ์ ๒๕๖1    -    ๒8  กุมภาพันธ์   ๒๕๖1    

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   รับสมัคร ๒ ห้องเรียน  จ านวน ๗๒ คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับสมัคร ๑ ห้องเรียน จ านวน ๓๖ คน  

สอบข้อเขียน   (โดยใช้แบบทดสอบวัดความพร้อมทางการเรียน) 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑         10  มีนาคม ๒๕๖1 เวลา ๙.๐๐-๑2.๐๐ น. 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔         11  มีนาคม ๒๕๖1 เวลา ๙.๐๐-๑2.๐๐ น. 

ประกาศผลและรายงานตัว ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคาร 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       15  มีนาคม ๒๕๖1 เวลา ๙.๐๐-๑5.00 น.   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ๑6  มีนาคม ๒๕๖1 เวลา ๙.๐๐-12.00 น.  

มอบตัวและลงทะเบียน ณ ห้องประชุมปิยพัฒน์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     31  มีนาคม ๒๕๖1 เวลา ๙.๐๐-๑๖.0๐ น.   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   31  มีนาคม ๒๕๖1      เวลา ๙.๐๐-๑๖.0๐ น. 

ให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนทุกคนปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆ ของการรับนักเรียนให้ครบถ้วนทุกข้ันตอน
ตามก าหนด วัน เวลา ที่ก าหนดตามประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  25 พฤศจิกายน 2560 

 

          ลงชื่อ 

            (นายโชคดี  วิหคเหิร) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 
 
 

 
 


