
                                                   
                                                                                            

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  (เพิ่มเติม) 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ EP (English Program) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 

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

 

 

 

 

เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙  เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐  เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการ  
จัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง กระจายอ านาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. ๒๕๕๐ มติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประจ าวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตใน
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พิจารณาและมีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  และประกาศส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจึงก าหนดแนวปฏิบัติและ
รายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนและคุณสมบัติของผู้สมัคร ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ประเภทห้องเรียนพิเศษ   โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(English Program)  เพ่ิมเติม จ านวน ๒๐ คน  แยกตามโครงสร้าง  ดังนี้      

๑)   English Program  โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์    จ านวน ๕ คน 
๒)   English Program  โครงสร้างคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ   จ านวน ๑๕ คน 

 

 ๒.  ก าหนดวันรับสมัคร การสอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว             

รับสมัคร วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๒   
ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ    วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๒    
สอบคัดเลือก วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๒                 
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๒                 
มอบตัวและช าระเงินบ ารุงการศึกษา     วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒                 

 

 

 



- ๒ - 
 

๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 
 คุณสมบัติของนักเรียน  
๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕  ภาคเรียน  ดังนี้ 
    ๒.๑  ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา  ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
    ๒.๒  ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
    ๒.๓  ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
    ๒.๔  ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ (โครงสร้างวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์) 
๓)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี   
๔)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 ๕)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
 

เกณฑ์การคัดเลือก English Program โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   
 ๑)  การสอบคัดเลือกใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ๓ วิชา  คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา
คณิตศาสตร์ (สอบเป็นภาษาอังกฤษ) 

๒)  นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐   
๓)  การพิจารณาคิดจากคะแนนสอบรวมทั้ง ๓ วิชา  คือ จากวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ ๕๐  วิชาวิทยาศาสตร์

ร้อยละ ๒๕  และวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ ๒๕ น าคะแนนสอบรวมทั้ง ๓ วิชา  มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตาม
จ านวนที่ประกาศ 

๔)  ในกรณีที่คะแนนรวมของนักเรียนล าดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นล าดับแรก   หากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นล าดับที่ ๒  และ
หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์  และหากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
เท่ากัน  ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 

๕)  ในกรณีที่นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจ านวนที่ประกาศรับ การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 

 

เกณฑ์การคัดเลือก English Program โครงสร้างภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์   
 ๑)  การสอบคัดเลือกใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ๒ วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (สอบเป็น
ภาษาอังกฤษ) 

๒)  นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐   
๓)  การพิจารณาคิดจากคะแนนสอบรวมทั้ง ๒ วิชา  คือ จากวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ ๖๐  และวิชา

คณิตศาสตร์ร้อยละ ๔๐  น าคะแนนสอบรวมทั้ง ๒ วิชา  มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามจ านวนที่ประกาศ 
๔)  ในกรณีที่คะแนนรวมของนักเรียนล าดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษ

เป็นล าดับแรก  หากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นล าดับที่ ๒  และ
หากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน  ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 

๕)  ในกรณีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจ านวนที่ประกาศรับ การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 
 

                    ประกาศ   ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

    (นายประสงค์  สุบรรณพงษ์) 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร 

 


