
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

เร่ือง การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
(Science - Math Talent Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

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

 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จะด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science - Math 
Talent Program) ตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน  
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จึงก าหนดแนวทางและรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือ  เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของปีการศึกษาก่อนท่ีจะสมัคร  
เข้าเรียน 
 1.2 มีผลการเรียนเฉล่ียรวมช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ไม่ต่ ากว่า 2.75 และมี 
ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉล่ีย (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5)  
ไม่ต่ ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเฉล่ีย (ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 และ 5) ไม่ต่ ากว่า 3.00  
 1.3 เป็นโสด 
 1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี   

1.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
 

2. เอกสารการสมัครสอบ (ต้นฉบับและถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1ชุด เฉพาะข้อ 2.2,2.3      
และ 2.4) 
 2.1 ใบแจ้งความจ านง ท่ีพิมพ์จากเว็บไซต์ www.bangkok2.org หรือ เข้ า เว็บไซ ต์ของโรง เรียน 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ http://www.tup.ac.th คลิก แจ้งความจ านงสมัครเข้าเรียน ช้ัน ม.1 
 2.2 หลักฐานท่ีแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของปีการศึกษา 
ก่อนท่ีจะเข้าสมัครเรียน 
 2.3 เอกสารแสดงผลการเรียนตามท่ีคุณสมบัติก าหนด 
 2.3.1 เอกสาร ปพ.1 แสดงผลการเรียนเฉล่ียรวม 4 ภาคเรียน (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5) ฉบับจริงพร้อม
ส าเนา 
 2.3.2 เอกสารรับรองผลการเรียนเฉล่ียรวม 4 ภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือกรอกแบบฟอร์ม ต.อ.พ. 1 (Download   
จาก http://www.tup.ac.th) ท่ีผู้บริหารโรงเรียนเดิมรับรองพร้อมประทับตราโรงเรียน 

2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน   
 2.5 รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 

http://www.bangkok2.org/


3. วันและเวลาการรับนักเรียน 
 3.1 รับเอกสารการรับสมัคร          6 - 28        กุมภาพันธ์  2561 (เว้นวันหยุดราชการ) 
 3.2 แจ้งความจ านงผ่านระบบออนไลน์      19 - 28   กุมภาพันธ์  2561  
 3.3 รับสมัคร              24 - 28  กุมภาพันธ์  2561  
 3.4 สอบ    10   มีนาคม   2561 
 3.5 ประกาศผลและรายงานตัว    15   มีนาคม   2561 
 3.6 มอบตัวและระดมทรัพยากร  18  มีนาคม   2561 
 

4. จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียน 
 ในปีการศึกษา 2561 จะเปิดรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 36 คน 
 

5. วิธีการคัดเลือกและเวลาในการสอบ 
 คัดเลือกโดยการสอบด้วยข้อสอบของโรงเรียน รวม 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 
โดยมีกรอบเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

เวลา(นาที) วิชาที่สอบ คะแนน 

8.30 – 10.30 น. (120 นาที) คณิตศาสตร์ 40  

10.40 - 11.40 น. (60 นาที) ภาษาอังกฤษ 20 

         พัก  

12.30 – 14.00 น. (90 นาที) วิทยาศาสตร์ 40  

 

6. เกณฑ์การคัดเลือก 
 6.1 นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  

6.2 พิจารณาจากคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามจ านวนท่ีประกาศ 
6.3 ในกรณีท่ีคะแนนนักเรียนล าดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์เป็น

ล าดับแรก หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นล าดับท่ี 2 และหากคะแนน
วิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน  

6.4 ในกรณีนักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจ านวนท่ีประกาศรับ การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการรับนักเรียน 

 

7. สถานที่รับสมัคร 
 อาคาร 5 ช้ันล่าง ห้องศูนย์ความเป็นเลิศ Center of Excellence  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
 

 
 
               (นางวรรณดี นาคสุขปาน)     
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 


