ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(Science - Math Talent Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
..................................................................
ด้วยโรงเรียนเตรี ยมอุ ด มศึกษาพัฒนาการ จะดาเนินการรับ นัก เรียนเข้า เรี ยนต่อ ชั้นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1
ปีการศึกษา 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (Science - Math
Talent Program) ตามประกาศของคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โรงเรี ย น
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จึงกาหนดแนวทางและรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษาก่อนที่จะสมัคร
เข้าเรียน
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ไม่ต่ากว่า 2.75 และมี
ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้น ฐานเฉลี่ ย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5)
ไม่ต่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเฉลี่ย (ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 และ 5) ไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 เป็นโสด
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
2. เอกสารการสมัครสอบ (ต้นฉบับและถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องอย่างละ 1ชุด เฉพาะข้อ 2.2,2.3
และ 2.4)
2.1 ใบแจ้ ง ความจ านงที่ พิ ม พ์ จ ากเว็ บ ไซต์ www.bangkok2.org หรื อ เข้ า เว็ บ ไซต์ ข องโรงเรี ย น
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ http://www.tup.ac.th คลิก แจ้งความจานงสมัครเข้าเรียน ชั้น ม.1
2.2 หลักฐานที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่ าหรือก าลังศึกษาอยู่ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึ กษา
ก่อนที่จะเข้าสมัครเรียน
2.3 เอกสารแสดงผลการเรียนตามที่คุณสมบัติกาหนด
2.3.1 เอกสาร ปพ.1 แสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ฉบับจริงพร้อม
สาเนา
2.3.2 เอกสารรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือกรอกแบบฟอร์ม ต.อ.พ. 1 (Download
จาก http://www.tup.ac.th) ที่ผู้บริหารโรงเรียนเดิมรับรองพร้อมประทับตราโรงเรียน
2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
2.5 รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป

3. วันและเวลาการรับนักเรียน
3.1 รับเอกสารการรับสมัคร
3.2 แจ้งความจานงผ่านระบบออนไลน์
3.3 รับสมัคร
3.4 สอบ
3.5 ประกาศผลและรายงานตัว
3.6 มอบตัวและระดมทรัพยากร

6 - 28
19 - 28
24 - 28
10
15
18

กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม

2561 (เว้นวันหยุดราชการ)
2561
2561
2561
2561
2561

4. จานวนห้องเรียนและจานวนนักเรียน
ในปีการศึกษา 2561 จะเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ห้อง จานวนนักเรียน 36 คน
5. วิธีการคัดเลือกและเวลาในการสอบ
คัดเลือกโดยการสอบด้วยข้อสอบของโรงเรียน รวม 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
โดยมีกรอบเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
6.2 พิจารณาจากคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา มาเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามจานวนที่ประกาศ
6.3 ในกรณีที่คะแนนนักเรียนลาดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์เป็น
ลาดับแรก หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นลาดับที่ 2 และหากคะแนน
วิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
6.4 ในกรณีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจานวนที่ประกาศรับ การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการรับนักเรียน
7. สถานที่รับสมัคร
อาคาร 5 ชั้นล่าง ห้องศูนย์ความเป็นเลิศ Center of Excellence โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นางวรรณดี นาคสุขปาน)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

