
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

เร่ือง การรับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 

.................................................................. 
 

 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จะด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 
ปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรง เรียน 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จึงก าหนดแนวทางและรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ดังนี้ 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

1.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของปีการศึกษาก่อนท่ีจะสมัครเข้าเรียน 

1.2 มีผลการเรียนเฉล่ียรวมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         
ไม่ต่ ากว่า 3.00   

1.3 ส าหรับผู้สมัคร EP: โครงสร้างวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และ  EP: โครงสร้างคณิตศาสตร์ - 
ภาษาอังกฤษ  

1.3.1 ผู้สมัคร EP: โครงสร้างวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  มีผลการเรียนเฉล่ียรวมวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 4 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉล่ียรวมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
4 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉล่ียรวมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 ภาคเรียน            
ไม่ต่ ากว่า 3.00  

1.3.2 ผู้สมัคร EP: โครงสร้างคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  มีผลการเรียนเฉล่ียรวมวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน 4 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉล่ียรวมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
4 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 3.00 

1.4 เป็นโสด 
 1.5 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี   

1.6 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 1.7 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

2. เอกสารการสมัครสอบ (ต้นฉบับและถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1ชุด เฉพาะข้อ 2.2-2.3-2.4) 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 2.2 หลักฐานท่ีแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของปีการศึกษา 
ก่อนท่ีจะเข้าสมัครเรียน 
 2.3 เอกสารแสดงผลการเรียนตามท่ีคุณสมบัติก าหนด 
 2.3.1 เอกสาร ปพ. 1 แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน (มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 2) ฉบับจริง 
พร้อมส าเนา 



 2.3.2 ส าหรับ EP: โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เอกสารรับรองผลการเรียนเฉล่ียรวม 4 ภาคเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน              
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือกรอกแบบฟอร์ม ต.อ.พ. 1  (Download)   
จาก http://www.tup.ac.th ท่ีผู้บริหารโรงเรียนเดิมรับรองพร้อมประทับตราโรงเรียน 
 2.3.3 ส าหรับ EP: โครงสร้างคณิตศาสตร์ – อังกฤษ เอกสารรับรองผลการเรียนเฉล่ียรวม 4 ภาคเรียนกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน      
หรื อกรอกแบบฟอร์ม  ต.อ .พ . 1  (Download จาก http://www.tup.ac.th) ท่ี ผู้ บริ หารโรงเรี ยน เดิ มรับรอง 
พร้อมประทับตราโรงเรียน 
 2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 2.5 รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จ านวน 4 รูป 
3. วันและเวลาการรับนักเรียน 
 3.1 รับเอกสารการรับสมัคร  6 - 28  กุมภาพันธ์  2561 (เว้นวันหยุดราชการ) 
 3.2 รับสมัคร   24-28 กุมภาพันธ ์ 2561  
 3.3 สอบ   11 มีนาคม  2561 
 3.4 ประกาศผลและรายงานตัว   16 มีนาคม  2561 
 3.5 มอบตัวและระดมทรัพยากร 18 มีนาคม  2561  
 

4. จ านวนห้องและจ านวนนักเรียนที่รับด้วยการสอบคัดเลือก  
 ในปีการศึกษา 2561 จะเปิดรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 2 ห้องเรียน แยกตามโครงสร้าง 
ดังนี้ 
 4.1  EP: โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวน 22 คน 
 4.2  EP: โครงสร้างคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จ านวน 28 คน 
5. วิธีการคัดเลือกและเวลาในการสอบ 
 5.1  EP: โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  คัดเลือกโดยการสอบด้วยข้อสอบของโรงเรียนรวม 
3 วิชา  คือวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีกรอบเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

เวลา(นาที) วิชาที่สอบ คะแนน 
8.30 – 10.00 น. (90นาที) ภาษาอังกฤษ 50 

10.10 – 11.40 น. (90 นาที) วิทยาศาสตร์ 25 
พักกลางวัน 

12.40 – 14.10 น.(90นาที ) คณิตศาสตร์ 25 

 5.2  EP: โครงสร้างคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  คัดเลือกโดยการสอบด้วยข้อสอบของโรงเรียนรวม 
2 วิชา  คือวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โดยมีกรอบเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

เวลา (นาที) วิชาที่สอบ คะแนน 
8.30 – 10.30 น. (120นาที) ภาษาอังกฤษ 60 

     พัก 
11.40 – 13.40 น. (120นาที) คณิตศาสตร์ 40 



 
6. เกณฑ์การคัดเลือก 
 EP: โครงสร้างวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

6.1 นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ ากว่า     
ร้อยละ 50 และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50  

6.2 น าคะแนนรวมทั้ง 3 วิชามาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามจ านวนท่ีประกาศ 
6.3 ในกรณีท่ีคะแนนของนักเรียนล าดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษเป็น

อันดับแรก หากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นล าดับท่ี2 และหาก
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และหากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากันให้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 

6.4 ในกรณีท่ีนักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจ านวนท่ีประกาศรับ  การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 

EP: โครงสร้างคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  
6.5 นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า  

ร้อยละ 50  
6.6 น าคะแนนรวมทั้ง 2 วิชามาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามจ านวนท่ีประกาศ 
6.7 ในกรณีท่ีคะแนนของนักเรียนล าดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษเป็น

อันดับแรก หากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นล าดับท่ี 2 และหาก
คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 

6.8 ในกรณีท่ีนักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจ านวนท่ีประกาศรับ  การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 

7. สถานที่รับสมัคร 
 อาคาร 5 ช้ัน 2  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

   
   ประกาศ ณ วันท่ี  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

 
 

 
              (นางวรรณดี นาคสุขปาน)    
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 


