ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
-------------------------------------------------------เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับ การศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒ นาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้ องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
คาสั่ งหั ว หน้าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการ
จั ดการศึ กษา พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน เรื่อง กระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึกษาในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประจาวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตใน
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาและมีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตามประกาศส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และประกาศสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจึงกาหนดแนวปฏิบัติและ
รายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนและคุณสมบัติของผู้สมัคร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
๑. จานวนและประเภทการรับสมัคร
๑.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ จานวน ๙๖ คน
๑.๑.๑ รับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน ๓๖ คน (๑ ห้องเรียน)
โดยการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนใน ๓ วิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๑.๑.๒ รับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program) จานวน ๖๐ คน (๒ ห้องเรียน) โดยการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียน
ใน ๒ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๑.๒ ประเภทห้องเรียนปกติ จานวน ๕๘๕ คน ดังนี้
๑.๒.๑ การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ ๖๐ จากแผนการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ รับโดย
วิธีการสอบคัดเลือก จานวน ๓๕๑ คน (เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ๓๔๘ คน บุตรครูและบุคลากร ๓ คน) สอบ ๕
วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ คิด
คานวณคะแนนรวมจากการสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิช าหลั ก คิด คะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ โดยรวมกับ

- ๒ผลคะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ (หากไม่มีผลคะแนนการสอบ O-NET มาแสดง
จะไม่มีคะแนนในส่วนที่คิดคานวณจากคะแนน O-NET) แล้วจึงประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนรวม
ของนักเรียนผู้เข้าสอบทุกคน
๑.๒.๒ การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) รับโดยวิธีการสอบคัดเลือก จานวน ๑๕๐ คน
สอบ ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ คิดคานวณคะแนนรวมจากการสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ โดยรวม
กับผลคะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ (หากไม่มีผลคะแนนการสอบ O-NET
มาแสดงจะไม่มีคะแนนในส่วนที่คิดคานวณจากคะแนน O-NET) แล้วจึงประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับ
คะแนนรวมของนักเรียนผู้เข้าสอบทุกคน
๑.๒.๓ การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จานวน ๑๕ คน ( นักเรียนความสามารถพิเศษที่ผ่านการ
คัดเลือกจะต้องทาสัญญาประกอบกิจกรรมตามประเภทของความสามารถพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกให้กับโรงเรียน
จนเรียนจบชั้น ม.๓ ) ดังนี้
ด้านกีฬา จานวนไม่เกิน ๘ คน โดยต้องทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ได้แก่
๑) กีฬาแบดมินตัน จานวน ๔ คน
๒) กีฬาว่ายน้า จานวน ๔ คน
ด้านดนตรี จานวนไม่เกิน ๗ คน โดยต้องทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ได้แก่
๑) ดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) จานวน ๔ คน
๒) ดนตรีไทย จานวน ๓ คน
โดยนักเรียนจะต้องสมัครเข้าเรียนตามประเภทของการรับสมัคร
๑.๒.๔ การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จานวน ๖๙ คน โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลง
ร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียนกาหนด
๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามจานวนจริงที่ปรากฏ
๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตามความเป็นจริง
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
๒.๑ การรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ประเภทห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษส่ ง เสริ ม ความสามารถทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คุณสมบัตขิ องนักเรียน
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๒) มีผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ดังนี้
๒.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๒.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒.๓ ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

- ๓เกณฑ์การคัดเลือก
๑) การสอบคัดเลือกใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๓ วิช า คือ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิช า
ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนรวมทั้งสามวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
๒) พิจารณาคะแนนรวมทั้ง ๓ วิชา นามาเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามจานวนที่ประกาศ
๓) กรณีที่คะแนนของนักเรียนลาดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นลาดับแรก
วิชาคณิตศาสตร์เป็นลาดับที่ ๒ และถ้าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากันให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการการรับ
นักเรียน
๔) กรณีนั กเรีย นที่ส อบผ่ านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่ าวมีน้อยกว่าจานวนที่ประกาศรับ การตัดสิ น
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
๒.๒ การรั บนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ ๑ ประเภทห้ องเรี ยนพิเ ศษโครงการจัด การเรี ยนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
คุณสมบัติของนักเรียน
๑) ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของปีการศึกษาก่อนที่จะสมัคร
เข้าเรียน
๒) มีผ ลการเรี ยนเฉลี่ ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๔) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๕) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๖) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
เกณฑ์การคัดเลือก
๑) การสอบคัดเลือกใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๒ วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์
๒) นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนน วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕๐
๓) การพิ จ ารณาคิด จากคะแนนสอบรวมทั้ ง ๒ วิ ช า คื อ จากวิช าภาษาอั ง กฤษร้ อยละ ๖๐ และวิ ช า
คณิตศาสตร์ร้อยละ ๔๐ นาคะแนนสอบรวมมาเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามจานวนที่ประกาศ
๔) ในกรณีที่คะแนนรวมของนักเรียนลาดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษ
เป็ น ล าดั บ แรก หากคะแนนวิ ช าภาษาอัง กฤษเท่า กั น จะพิ จารณาคะแนนวิ ช าคณิ ตศาสตร์ เป็ น ล าดั บที่ ๒ และ
หากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
๕) ในกรณีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจานวนที่ประกาศรับ การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
๒.๓ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนปกติ
คุณสมบัติทั่วไป
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด

- ๔๒.๔ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในเขตพื้นที่บริการ
คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๑) นักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
กรณีที่นั กเรีย นมิได้อยู่ กับ บิ ดา มารดา หรือผู้ ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึก
เป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
๒) นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีดังนี้
- เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง(บางส่วน) แขวงพัฒนาการ(บางส่วน) แขวงอ่อนนุช(บางส่วน) (ตาม
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เรื่อง เขตพื้นที่บริการ)
- เขตประเวศ แขวงประเวศ(บางส่วน) (ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เรื่อง เขตพื้นที่
บริการ)
ทิศเหนือ
เริ่มจากจุดตัดระหว่างคลองกะจะกับถนนพระราม ๙ ไปทางถนนพระราม ๙ ต่อเนื่องถนน
มอเตอร์เวย์ – ชลบุรี (ฝั่งขวามือ) สิ้นสุดที่จุดตัดระหว่างถนนมอเตอร์เวย์ – ชลบุรี
กับคลองบ้านม้าล่าง
ทิศใต้
เริ่มจากซอยอ่อนนุช ๑๗ ขึ้นไปตามถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท ๗๗) ฝั่งซอยเลขคี่ ต่อเนื่องตาม
เลขซอยสูงขึ้นไปสิ้นสุดที่จุดตัดระหว่างถนนอ่อนนุชกับคลองสองห้อง
ทิศตะวันออก เริ่มจากจุดตัดระหว่างคลองบ้านม้าล่างกับถนนมอเตอร์เวย์ – ชลบุรี ลงมาทางใต้ตามแนว
คลองบ้านม้าล่าง ต่อเนื่องคลองมอญ คลองสองห้อง จนมาจรดกับถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท ๗๗)
ทิศตะวันตก เริ่มจากจุดตัดระหว่างถนนพระราม ๙ กับคลองกะจะ ลงมาตามแนวคลองบ้านป่า ตัดกับ
ถนนพัฒนาการ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพัฒนาการ (ฝั่งซอยเลขคี่) หยุดตรงข้าม
ซอยพัฒนาการ ๒๘ (ซอยหมู่บ้านสวนแหลมทอง ๒) เลี้ยวขวาลงทิศใต้ตรงไปจนถึง
ซอยอ่อนนุช ๑๗ จรดกับถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท ๗๗)
๒.๕ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบแจ้งความจานงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.bangkok๒.org หรือเข้าเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ http://www.tup.ac.th คลิก แจ้งความจานงสมัครเข้าเรียน ชั้น ม.๑ กรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจานง เพื่อนาไปยื่นสมัคร ณ โรงเรียนที่ได้แจ้งความจานงไว้ เริ่มแจ้งความ
จานงได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
กรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการให้ดาวโหลด เอกสารรับรองการอาศัยอยู่จริง จาก เว็บไซต์ ของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ http://www.tup.ac.th โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรอง
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ป กครอง (ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมกับสาเนาเอกสาร ๑ ชุด
และให้ผู้ปกครองรับรองสาเนาทุกฉบับไว้ล่วงหน้าก่อนยื่นเอกสารสมัครเข้าเรียน)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

- ๕๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใช้เฉพาะการยื่น สมัครสอบคัดเลือก
ประเภทห้องเรียนปกติ (ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ) หากไม่มีหลักฐานผลการสอบ O-NET ก็สามารถยื่นสมัครได้ แต่จะไม่
มีคะแนนในส่วนที่จะคานวณคะแนนจาก O-NET
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๖) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ชุด
และให้ ผู้ ป กครองรั บ รองส าเนาทุ ก ฉบั บ ไว้ ล่ ว งหน้ า ก่ อ นยื่ น เอกสารสมั ค รเข้ า เรี ย น) ในกรณี ผู้ ส มั ค รประเภท
ความสามารถพิเศษ ให้นาหลักฐาน (ถ้ามี) มาแสดงในวันสมัคร
๒.๖ การเก็บเงินบารุงการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน
๑) ห้องเรียนปกติ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ : ภาคเรียน
ยกเว้นการเก็บเงินห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted)
ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ : ภาคเรียน
ค่าสอนคอมพิวเตอร์ (เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้) : ภาคเรียน
ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้) : ภาคเรียน
ค่าประกันอุบัติเหตุ : ปี
ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา : ภาคเรียน
ค่าตรวจสุขภาพเป็นกรณีพิเศษ : ปี
ค่าสาธารณูปโภคสาหรับห้องเรียนปรับอากาศ : ภาคเรียน
รวม

จานวนเงิน
500
500
400
200
200
1,130
70
300
3,300

หมายเหตุ รายการ ลาดับที่ 1-7 ยกเว้นการเก็บเงินนักเรียนที่เรียนห้องเรียนพิเศษ EP
๒) ห้องเรียนพิเศษ
ลาดับ
รายการ
ที่
1 ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) : ภาคเรียน
2 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted) : ภาคเรียน

จานวนเงิน
35,000
12,500

- ๖๓. กาหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
๓.๑ การรับสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สอบคัดเลือก
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบตัวและชาระเงินบารุงการศึกษา วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(โดยต้องมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)
๓.๒ การรับสมัครเข้าเรียนห้องเรียนปกติ
๓.๒.๑ การรับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
สอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ ที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ ๒๒ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
สอบคัดเลือก
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(โดยต้องมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)
๓.๒.๒ การรับสมัครนักเรียนทั่วไป ที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ ๒๒ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
สอบคัดเลือก
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(โดยต้องมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)

- ๗๓.๒.๓ การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สอบคัดเลือก
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(โดยต้องมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)
๓.๒.๔ การรับสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๒ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(งดรับสมัครวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
สอบคัดเลือก
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(โดยต้องมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)
๔. นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ จัดหาที่เรียนให้
ยื่นความจานง
วันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่บริการของนักเรียน
ประกาศผล
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่บริการ
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประสงค์ สุบรรณพงษ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร

