ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
-------------------------------------------------------เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
และคาสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้า ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึก ษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.2550 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง คณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕61 และประกาศสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิ บัติ เกี่ ยวกั บการรั บนัก เรียน สัง กัดสานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา ๒๕61 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจึงกาหนดแนวปฏิบัติและ
รายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนและคุณสมบัติของผู้สมัคร ปีการศึกษา ๒๕61 ดังต่อไปนี้
๑. จานวนและประเภทการรับสมัคร
๑.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ จานวน ๙๖ คน
๑) รับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน ๓๖ คน (๑ ห้องเรียน)
โดยการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนใน ๓ วิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2) รับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English
Program) จานวน ๖๐ คน มี ๒ ห้องเรียน แยกตามโครงสร้าง คือ โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน
๑ ห้องเรียน และโครงสร้างคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ จานวน ๑ ห้องเรียน ดังนี้
(๑) English Program โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน ๓๐ คน
- รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่มีศักยภาพ
เหมาะสมตามโครงสร้าง จานวน 8 คน
- รั บ นั ก เรี ย นทั่ ว ไปที่ จ บชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ จ านวน 22 คน คั ด เลื อ กโดยการสอบด้ วย
แบบทดสอบของโรงเรียนรวม ๓ วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(๒) English Program โครงสร้างคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ จานวน ๓๐ คน
- รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่มีศักยภาพ
เหมาะสมตามโครงสร้าง จานวน 2 คน

-๒- รั บ นั ก เรี ย นทั่ ว ไปที่ จ บชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ จ านวน 28 คน คั ด เลื อ กโดยการสอบด้ วย
แบบทดสอบของโรงเรียนรวม ๒ วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
๑.๒ การรับ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเตรียมอุ ดมศึกษาพัฒนาการ ที่มีศักยภาพ
เหมาะสมตามโครงสร้างการรับนักเรียนที่เปิดเรียน จานวน 498 คน
๑.๓ การรับนักเรียนทั่วไปที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๓๐ คน ตามโครงสร้างการเรียนที่สามารถรับได้
คือ 1) โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รับจานวน 10 คน
2) โครงสร้างคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ รับจานวน 10 คน
3) โครงสร้างภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน รับจานวน 5 คน
4) โครงสร้างภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น รับจานวน 5 คน
โดยการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียนตามโครงสร้างการเรียน คิดคานวณคะแนนรวมจากการสอบ
ที่ ใ ช้ ข้ อ สอบของโรงเรีย น คิ ด คะแนนเป็ นร้อ ยละ 7๐ โดยรวมกับ ผลคะแนน O-NET 4 กลุ่ ม สาระการเรียนรู้
คิดคะแนนเป็นร้อยละ 3๐ แล้วประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนรวม หากไม่มีผลคะแนนการสอบ
O-NET มาแสดงจะไม่มีคะแนนในส่วนที่คิดคานวณจากคะแนน O-NET
๑.๔ การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ และโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีน คริ นทร์ จานวนไม่เกิน 12 คน ตามศักยภาพที่เ หมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด (ตามข้อ ๑.๕ ข้อย่อยที่ ๕)
๑.๕ การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน 60 คน ตามศักยภาพที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์
ที่โรงเรียนกาหนด ดังนี้
๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
๒) นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้ที่บริจาคที่ดินเพื่อ จัดตั้งโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียนกาหนด
๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามจานวนจริงที่ปรากฏ
๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตามความเป็นจริง
๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
๒.๑ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
คุณสมบัติของนักเรียน
๑) ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลัง ศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษาก่อนที่จะสมัคร
เข้าเรียน
๒) มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย รวมชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ไม่ ต่ ากว่ า ๒.๗๕ และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉพาะวิชาพื้นฐาน)
ไม่ต่ากว่า 3.00 และในรายวิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะวิชาพื้นฐาน) ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓) เป็นโสด

-๓๔) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
๕) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๖) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
เกณฑ์การคัดเลือก
๑) การสอบคัดเลือกใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๓ วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
ภาษาอังกฤษ
๒) นักเรียนจะต้องมีผลคะแนนสอบในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่ าร้อยละ ๕๐ โดยคิดจากคะแนนสอบรวมทั้ ง
๓ วิชา คือ จากวิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ ๔๐ วิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ ๔๐ และวิชาภาษาอัง กฤษร้อยละ ๒๐
นาคะแนนสอบรวมทั้ง ๓ วิชา มาเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามจานวนที่ประกาศ
๓) ในกรณีที่คะแนนของนักเรียนลาดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์เป็น
ลาดับแรก หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นลาดับที่ ๒ และหากคะแนน
วิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
๔) ในกรณีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดัง กล่าวมีน้อยกว่าจานวนที่ประกาศรับ การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
๒.๒ การรับนักเรียนชั้น มัธยมศึ ก ษาปีที่ ๔ ประเภทห้อ งเรียนพิเ ศษ โครงการจั ด การเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
คุณสมบัติของนักเรียน
1) ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษาก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน
2) มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย รวมชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ไม่ต่ากว่า 3.00
3) สาหรับการสมัคร English Program โครงสร้างวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ นักเรียนต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
4) สาหรับการสมัคร English Program โครงสร้างคณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ นักเรียนต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอัง กฤษ
(พื้นฐาน) 4 ภาคเรียนไม่ต่ากว่า 3.00
5) เป็นโสด
6) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
7) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
8) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
เกณฑ์การคัดเลือก English Program โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
1) การสอบคัดเลือกใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ๓ วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา
คณิตศาสตร์ (สอบเป็นภาษาอังกฤษ)
๒) นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๕๐ และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕๐ โดยคิดจากคะแนนสอบรวมทั้ง ๓ วิชา คือ จากวิชาภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 50 วิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ 25 และวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ ๒5 นาคะแนนสอบรวมทั้ง ๓ วิชา มา
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามจานวนที่ประกาศ

-๔๓) ในกรณีที่คะแนนรวมของนักเรียนลาดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นลาดับแรก หากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นลาดับที่ ๒ และ
หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ และหากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
เท่ากัน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
๔) ในกรณีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจานวนที่ประกาศรับ การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
เกณฑ์การคัดเลือก English Program โครงสร้างคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
1) การสอบคัดเลือกใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ๒ วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (สอบเป็น
ภาษาอังกฤษ)
๒) นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่ า
ร้อยละ ๕๐ โดยคิดจากคะแนนสอบรวมทั้ง ๒ วิชา คือ จากวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 60 และวิชาคณิตศาสตร์
ร้อยละ 40 นาคะแนนสอบรวมทั้ง 2 วิชา มาเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามจานวนที่ประกาศ
๓) ในกรณีที่คะแนนรวมของนักเรียนลาดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นลาดับแรก หากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นลาดับที่ ๒ และ
หากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
๔) ในกรณีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจานวนที่ประกาศรับ การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
๒.๓ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ
คุณสมบัติของนักเรียน
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕60 หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียนตามโครงสร้างการเรียนที่ประกาศรับ คิดคานวณคะแนนรวม
จากการสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70 โดยรวมกับผลคะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30 แล้วประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนรวม (หากไม่มีผลคะแนน
การสอบ O-NET มาแสดงจะไม่มีคะแนนในส่วนที่คิดคานวณจากคะแนน O-NET)
๓. หลักฐานการสมัครนักเรียน
๓.๑ หลักฐานการสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
1) ใบสมัครสอบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
๒) หลักฐานที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของปีการศึกษาก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3) เอกสารแสดงผลการเรียนที่คุณสมบัติกาหนดตามโครงสร้าง ดังนี้
1. ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- เอกสาร ปพ.1 แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
ฉบับจริงพร้อมสาเนา
- เอกสารรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) และวิชาคณิตศาสตร์
(พื้นฐาน) และให้กรอกแบบฟอร์ม ต.อ.พ. 1 (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โรงเรียน) ให้ผู้บริหารโรงเรียนเดิม รับรอง
พร้อมประทับตราโรงเรียน

-๕2. ห้องเรียนพิเศษ English Program
- เอกสาร ปพ.1 แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
ฉบับจริงพร้อมสาเนา
- สาหรับ English Program โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ใช้เอกสารรับรองผลการเรียน
เฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน ของวิชาวิทยาศาสตร์(พื้นฐาน) วิชาคณิตศาสตร์(พื้นฐาน) และวิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)
และให้กรอกแบบฟอร์ม ต.อ.พ. 1 (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โรงเรียน) ให้ผู้บริหารโรงเรียนเดิมรับรองพร้อมประทับตรา
โรงเรียน
- สาหรับ English Program โครงสร้างคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ใช้เอกสารรับรองผลการเรียน
เฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน ของวิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) และวิชาภาษาอัง กฤษ(พื้นฐาน) และให้กรอกแบบฟอร์ ม
ต.อ.พ. 1 (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โรงเรียน) ให้ผู้บริหารโรงเรียนเดิมรับรองพร้อมประทับตราโรงเรียน
4) สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
5) รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
หมายเหตุ ผู้ปกครองควรถ่ายสาเนาเอกสารและลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนการยื่นสมัคร
๓.๒ หลักฐานการสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ
1) ใบสมัครของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นาฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับสาเนาเอกสาร และ
ผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2560
๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) หากไม่มีหลักฐานผลการสอบ O-NET ก็
สามารถยื่นสมัครได้ แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนที่จะคานวณคะแนนจาก O-NET
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๖) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ชุด
๔. กาหนดวันรับสมัคร การสอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
๔.๑ กาหนดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สอบคัดเลือก
วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบตัวและระดมทรัพยากร วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(โดยต้องมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)

-๖๔.๒ กาหนดการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ
๔.๒.๑ กาหนดการรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
การรับสมัครและประกาศผลเป็นไปตามกาหนดการของโรงเรียน
รายงานตัว
วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(โดยต้องมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)
๔.๒.๒ กาหนดการนักเรียนทั่วไป (ตามโครงสร้างการเรียน) ดังนี้
รับสมัคร
วันที่ 25 – 28 มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สอบคัดเลือก
วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๑ ตามตารางการสอบที่โรงเรียนกาหนด
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(โดยต้องมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)
การสอบคัดเลือก
- ใช้คะแนนการสอบด้วยข้อสอบของโรงเรียนตามโครงสร้างการเรียน คิดคานวณคะแนนรวมจากการสอบที่
ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70 โดยรวมกับผลคะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนน
เป็ น ร้ อ ยละ 30 แล้ ว ประกาศผลการคั ด เลื อกเรี ยงตามล าดั บ คะแนนรวม หากไม่ มี ผ ลคะแนนการสอบ O-NET
มาแสดงจะไม่มีคะแนนในส่วนที่คิดคานวณจากคะแนน O-NET
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางวรรณดี นาคสุขปาน)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

