ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง การรับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
(English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4ปการศึกษา 2560
..................................................................
ดวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จะดําเนินการรับนักเรียนเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 โครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program)ปการศึกษา 2560 ตามประกาศของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จึงกําหนดแนวทางและรายละเอียดในการรับสมัคร
นักเรียนหองเรียนพิเศษ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูสมัครสอบ
1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเทาหรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของปการศึกษากอนที่จะสมัครเขาเรียน
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ไมต่ํากวา 3.00
1.3 สําหรับผูสมัครโครงสรางวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร
1.3.1 ผูสมัคร โครงสรางวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา
3.00 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00 และเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00
1.3.2 ผูสมัครโครงสรางภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา
3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00
1.4 เปนโสด
1.5 มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
1.6 สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
1.7 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
2. เอกสารการสมัครสอบ(ตนฉบับและถายเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตองอยางละ 1ชุด เฉพาะขอ 2.2-2.3-2.4)
2.1 ใบสมัครสอบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
2.2 หลักฐานที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาหรือกําลังศึกษาอยูในชัม้นัธยมศึกษาปที่ 3ของปการศึกษากอนที่จะเขาสมัครเรียน
2.3 เอกสารแสดงผลการเรียนตามที่คุณสมบัติกําหนด
2.3.1 เอกสาร ปพ 1
: ป แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียนมัธ( ยมศึกษาปที่ 1และมัธยมศึกษาปที่ 2)
2.3.2 สําหรับโครงสรางวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร เอกสารรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ หรือกรอกแบบฟอรม ต.อ.พ. 1 (แจกพรอมระเบียบการ) ที่มีผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาลงนามพรอมประทับตราโรงเรียน
2.3.3 สําหรับโครงสรางภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร เอกสารรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร หรือกรอกแบบฟอรม ต.อ.พ. 1 (แจกพรอมระเบียบการ) ที่มีผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาลงนาม
พรอมประทับตราโรงเรียน
2.4 สําเนาทะเบียนบาน
2.5 รูปถายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป
3. วันและเวลาการรับนักเรียน
3.1 แจกระเบียบการ
1-24 กุมภาพันธ 25
60 (เวนวันหยุดราชการ)
3.2
รับสมัคร
20-24
กุมภาพันธ 2560
3.3 สอบ
5 มีนาคม 25
60

3.4

ประกาศผลและรายงานตัว
10 มีนาคม 2560
3.5 มอบตัวและระดมทรัพยากร
13 มีนาคม 2560
4. จํานวนหองและจํานวนนักเรียนที่รับดวยการสอบคัดเลือก
ในปการศึกษา 2560จะเปดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 หองเรียน แยกตามโครงสราง ดังนี้
4.1 โครงสรางวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน 21 คน
4.2 โครงสรางภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร จํานวน 24 คน
5. วิธีการคัดเลือกและเวลาในการสอบ
5.1โครงสรางวิทยาศาสตร – คณิตศาสตรคัดเลือกโดยการสอบดวยขอสอบของโรงเรียนรวม 3 วิชาคือ วิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร โดยมีกรอบเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เวลา(นาที)
8.30 – 10.00 น. (90นาที)
10.10 – 11.40 น. (90 นาที)
12.40 – 14.10 น.(90นาที )

วิชาที่สอบ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
พักกลางวัน
คณิตศาสตร

คะแนน
50
25
25

5.2 โครงสรางภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตรคัดเลือกโดยการสอบดวยขอสอบของโรงเรียนรวม 2 วิชาคือวิชาภาษาอังกฤษ
และคณิตศาสตร โดยมีกรอบเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เวลา (นาที)
8.30 – 10.30 น. (120นาที)

วิชาที่สอบ
ภาษาอังกฤษ
พัก
คณิตศาสตร

คะแนน
60

11.40 – 13.40 น. (120นาที)
40
6. เกณฑการคัดเลือก
โครงสรางวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
6.1 นักเรียนจะตองสอบไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวารอยละ 60 วิชาวิทยาศาสตรไมต่ํากวารอยละ 50และวิชา
คณิตศาสตรไมต่ํากวา รอยละ 50
6.2นําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชามาเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามจํานวนที่ประกาศ
6.3ในกรณีที่คะแนนของนักเรียนลําดับสุดทายไดเทากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษเปนอันดับแรก หาก
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษเทากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตรเปนลําดับที่ 2 และหากคะแนนวิชาวิทยาศาสตรเทากัน จะ
พิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตรและหากคะแนนวิชาคณิตศาสตรเทากันใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
6.4ในกรณีที่นักเรียนที่สอบผานการคัดเลือกตามเกณฑดังกลาวมีนอยกวาจํานวนที่ประกาศรับการตัดสินคัดเลือกใหขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
โครงสรางภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร
6.5นักเรียนจะตองสอบไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวารอยละ 60 และวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวารอยละ 50
6.6นําคะแนนรวมทั้ง 2 วิชามาเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามจํานวนที่ประกาศ
6.7ในกรณีที่คะแนนของนักเรียนลําดับสุดทายไดเทากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษเปนอันดับแรก หาก
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษเทากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตรเปนลําดับที่ 2 และหากคะแนนวิชาคณิตศาสตรเทากัน ให
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
6.8ในกรณีที่นักเรียนที่สอบผานการคัดเลือกตามเกณฑดังกลาวมีนอยกวาจํานวนที่ประกาศรับ การตัดสินคัดเลือกใหขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
7. สถานที่รับสมัครอาคาร 11 หองเกียรติยศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560

(นางวรรณดี นาคสุขปาน)
ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

