ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 เป็ น โรงเรี ย นที่ มี อั ต ราการแข่ ง ขั น สู ง ก าหนดการรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ระหว่ า งวั น ที่ 25 – 28 มี น าคม 2561 โดยมี สั ด ส่ ว นการรั บ นั ก เรี ย น
ในเขตพื้นที่บริการและรับนักเรียนทั่วไป 40 : 60 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง
กั บ ประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การรั บ นั ก เรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และแนวปฏิ บั ติ ก ารรั บ นั ก เรี ย น
ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 4 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 จึ ง ก าหนดรายละเอี ย ดใน
การรับนักเรียนและคุณสมบัติการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. คาจากัดความประเภทการรับนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปีการศึกษา 2561
1.1 นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ หรืออาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่
บริการในจังหวัดปทุมธานี หรือต่างจังหวัด
1.2 นักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และ
ต้องมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
โดยมีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. กรณีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเจ้าบ้าน ไม่จากัดระยะเวลา
การอยู่อาศัย (ต้องมีหลักฐานชัดเจน)
2. กรณีมีชื่อในทะเบียนบ้านผู้อื่นหรือญาติที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1. ต้องเข้าอยู่อาศัยอย่างน้อย
6 เดือน นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 และต้องระบุว่าใครเป็น
ผู้ปกครอง)
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้แก่
ตาบลลาลูกกา
: ทุกหมู่
ตาบลลาดสวาย
: ทุกหมู่
ตาบลคูคต
: ทุกหมู่
ตาบลบึงทองหลาง
: ทุกหมู่
ตาบลบึงคาพร้อย
: ทุกหมู่
1.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่สมัครเข้าสอบและคณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณาแล้วมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ลักษณะเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
3. นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
4. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
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5. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
อย่างต่อเนื่อง
6. นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคูส่ หกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนาหรือโรงเรียนเครือข่าย
7. นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
1.4 นักเรียนความสามารถพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนโดยใช้ความสามารถพิเศษ
ตามที่โรงเรียนกาหนด ดังนี้ ความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล มวยไทยสมัครเล่น ดนตรีสากล ดนตรีไทย
นาฏศิลป์ และอื่นๆ
2. จานวนนักเรียนที่รับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ 9 ห้องเรียน ๆ ละ 40 คน จานวน 360 คน จาแนกเป็น
1. กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
จานวน 4 ห้องเรียน
2. กลุ่มการเรียน ICT
จานวน 1 ห้องเรียน
3. กลุ่มการเรียนภาษาจีน
จานวน 1 ห้องเรียน
4. กลุ่มการเรียนภาษาเกาหลี
จานวน 1 ห้องเรียน
5. กลุ่มการเรียนทั่วไป
จานวน 2 ห้องเรียน
ห้องเรียนละ 40 จานวน 360 คน จาแนกเป็น
สอบคัดเลือกและคะแนนสอบ O-NET ความสามารถพิเศษ เงื่อนไขพิเศษ รวม
ประเภท
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (40%)
115
18
54
360
นักเรียนทั่วไป
(60%)
173
รวมทั้งสิ้น
288
72
360

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
3.2 เป็นโสด
3.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.4 มีผู้ปกครองรับผิดชอบชัดเจน
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
4.2 ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับถ่ายสาเนา 1 ฉบับ (นาฉบับจริงมาแสดงด้วย)
4.3 ทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง กรณีที่ใช้สิทธินักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ฉบับถ่ายสาเนา 1 ฉบับ (นาฉบับจริงมาแสดงด้วย)
4.4 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
4.5 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป (สาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบ)
4.6 เอกสารผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง
หรือพิมพ์จากเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ด้วยเครื่องพิมพ์สีเท่านั้น
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5. กาหนดวัน และเวลาในการรับนักเรียน
5.1 นักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการและนักเรียนทั่วไป ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561
(08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก
วันที่ 31 มีนาคม 2561 (09.00 - 15.00 น.)
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 4 เมษายน 2561 (09.00 - 16.30 น.)
มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน 2561 (09.00 - 16.30 น.)
5.2 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผลและรายงานตัว
มอบตัว
5.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผลและรายงานตัว
สอบจัดห้องเรียน
มอบตัว

วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561
(08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ 31 มีนาคม 2561 (09.00 - 15.00 น.)
วันที่ 4 เมษายน 2561 (09.00 - 16.30 น.)
วันที่ 7 เมษายน 2561 (09.00 - 16.30 น.)
วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2561
(08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ 27 มีนาคม 2561 (09.00 - 15.00 น.)
วันที่ 28 มีนาคม 2561 (09.00 - 16.30 น.)
วันที่ 31 มีนาคม 2561 (09.00 - 15.00 น.)
วันที่ 7 เมษายน 2561 (09.00 - 16.30 น.)

6. วิชาที่สอบ
6.1 ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
1. คณิตศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ 3. ภาษาไทย 4. สังคมศึกษา 5. ภาษาอังกฤษ
2. แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ร้อยละ 70 ของแบบทดสอบ
และแบบทดสอบแบบอัตนัยเขียนตอบ ร้อยละ 30
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
เวลาสอบ
08.30 น. - 09.30 น.
09.30 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 11.30 น.
12.30 น. - 13.30 น.
13.30 น. - 14.30 น.

รหัสวิชา
วิชาที่สอบ
01
ภาษาไทย
02
คณิตศาสตร์
03
วิทยาศาสตร์
พักกลางวัน
04
สังคมศึกษา ฯ
05
ภาษาอังกฤษ

เวลาสอบ
60 นาที
60 นาที
60 นาที
60 นาที
60 นาที
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6.2 ประเภทความสามารถพิเศษ ทดสอบทักษะความสามารถตามที่โรงเรียนกาหนด
7. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน
ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปีการศึกษา 2561
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนทุกคน ต้องเข้าสอบทุกวิชาโดยคิดคะแนนจากผลรวมของคะแนนสอบทุกวิชา ร้อยละ
70 และคะแนนสอบ O-NET ร้อยละ 30 และต้องได้คะแนนจากแบบทดสอบปรนัยร้อยละ 50 และอัตนัย
ร้อยละ 50 แล้วนาไปดาเนินการดังนี้
7.1 การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จานวน 115 คน โดยนาคะแนนมาเรียงตามลาดับจากลาดับ
ที่ 1 ถึงลาดับที่ 115 หากนักเรียนในลาดับ 115 ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากนักเรียนที่ได้คะแนน
มากกว่าในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามลาดับ เป็น
ผู้สอบได้ถ้ายังมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
7.2 การรับนักเรียนทั่วไป จานวน 173 คน โดยนาคะแนนของนักเรียนที่สมัครประเภททั่วไป
มาเรียงลาดับจากลาดับที่ 1 ถึงลาดับที่ 173 หากนักเรียนในลาดับที่ 173 ได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจาก
นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
ตามลาดับ เป็นผู้สอบได้ ถ้ายังมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
7.3 การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จานวน 54 คน พิจารณาจากนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามคาจากัดความ
ที่กาหนดในข้อ 1.3
7.4 การรับนักเรียนความสามารถพิเศษ จานวน 18 คน พิจารณาจากคะแนนทดสอบความสามารถ
ตามที่โรงเรียนกาหนด โดยนาคะแนนของนักเรียนมาเรียงลาดับจากลาดับที่ 1 จนถึงลาดับที่ตามจานวนที่รับ
ถ้าคะแนนในลาดับที่สุดท้ายเท่ากันให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบแต่ละประเภท ดังนี้
1. ความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล
2. ความสามารถทางด้านกีฬามวยไทยสมัครเล่น
3. ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์
4. ความสามารถทางด้านดนตรีไทย
5. ความสามารถทางด้านดนตรีสากล
6. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
8. เงื่อนไขและข้อกาหนดการรับนักเรียน
8.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนทุกคน จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดในข้อ 5 คือ สมัคร /สอบ/
รายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลาที่กาหนดครบทุกขั้นตอนหากดาเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนให้ถือว่า
สละสิทธิ์
8.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนแล้วหากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความหรือเอกสารใดๆ
เป็นเท็จหรือปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ปทุมธานี
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. คาจากัดความประเภทการรับนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ปีการศึกษา 2561
นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น หรือโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
2. จานวนนักเรียนที่รับ รับนักเรียน จานวน 72 คน จาแนกตามแผนการเรียนได้ดังนี้
รายละเอียดจาแนกตามประเภทการรับดังนี้
ประเภท
นักเรียนทั่วไป
(ร้อยละ 20 ของจานวนที่รับ)
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
5. แผนการเรียนทั่วไป
6. แผนการเรียนทวิศึกษา ( ธุรกิจค้าปลีก )
รวมทั้งสิ้น

คัดเลือก
ภายใน

สอบคัดเลือก
และคะแนน O-NET

288

24
16
8
8
8
8
72

จานวน

72

360

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
3.2 เป็นโสด
3.3 มีความประพฤติเรียบร้อยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.4 มีผู้ปกครองรับผิดชอบชัดเจน
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
4.2 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ (นาฉบับจริงมาแสดงด้วย)
4.3 สาเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
ว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (นาฉบับจริงมาแสดงด้วย)
4.4 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.5 เอกสารผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง
หรือพิมพ์จากเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ด้วยเครื่องพิมพ์สีเท่านั้น
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5. กาหนดวัน และเวลาในการรับนักเรียน
รับสมัคร

วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561
(08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก
วันที่ 1 เมษายน 2561 (09.00 - 15.00 น.)
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 5 เมษายน 2561 (09.00 - 16.30 น.)
มอบตัวและชาระเงินบารุงการศึกษา วันที่ 8 เมษายน 2561 (09.00 น.)
(เมื่อชาระเงินบารุงการศึกษาแล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ)

6. วิชาที่สอบ
1. คณิตศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ 3. ภาษาไทย 4. สังคมศึกษา 5. ภาษาอังกฤษ
2. แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ร้อยละ 70 ของแบบทดสอบ
และแบบทดสอบแบบอัตนัยเขียนตอบ ร้อยละ 30
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ท่ี 1 เมษายน 2561
เวลาสอบ
08.30 น. - 09.30 น.
09.30 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 11.30 น.

รหัสวิชา
01
02
03

วิชาที่สอบ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

เวลาสอบ
60 นาที
60 นาที
60 นาที

สังคมศึกษา ฯ
ภาษาอังกฤษ

60 นาที
60 นาที

พักกลางวัน
12.30 น. - 13.30 น.
13.30 น. - 14.30 น.

04
05

7. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน
เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปีการศึกษา 2561
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนทุกคน ต้องเข้าสอบทุกวิชาโดยคิดคะแนนจากผลรวมของคะแนนสอบทุกวิชา ร้อยละ
70 และคะแนนสอบ O-NET ร้อยละ 30 และต้องได้คะแนนจากแบบทดสอบปรนัยร้อยละ 50 และอัตนัย
ร้อยละ 50 แล้วนาไปดาเนินการดังนี้
7.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตัดสินผลจากคะแนนของผู้สมัครโดยเรียงลาดับคะแนน
จากมากไปน้อย หากลาดับสุดท้ายของจานวนที่รับได้มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่า
เป็นผู้สอบได้ ถ้ามีคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าเป็นผู้สอบได้ และ
ถ้ายังมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากันให้ผู้ที่มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษมากกว่าเป็นผู้สอบได้ ตามลาดับ และถ้ายังมี
คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
7.2 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ตัดสินผลจากคะแนนของผู้สมัครโดยเรียงลาดับคะแนน
จากมากไปน้อย หากลาดับสุดท้ายของจานวนที่รับได้มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์
มากกว่าเป็นผู้สอบได้ ถ้ายังมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากันให้ผู้ที่มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษมากกว่าเป็นผู้สอบ
ได้ตามลาดับ และถ้ายังมีคะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
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7.3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ตัดสินผลจากคะแนนของผู้สมัครโดยเรียงลาดับคะแนน
จากมากไปน้อย หากลาดับสุดท้ายของจานวนที่รับได้มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
มากกว่าเป็นผู้สอบได้ ถ้ามีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนมากกว่าในวิชาภาษาไทย
สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นผู้สอบได้ตามลาดับ และถ้ายังมีคะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับ
สลากโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
7.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี ตัดสินผลจากคะแนนรวมจากการสอบของผู้สมัคร
โดยเรียงลาดับคะแนนจากมากไปน้อย หากลาดับสุดท้ายของจานวนที่รับได้มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษมากกว่าเป็นผู้สอบได้ ถ้ามีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนมากกว่าในวิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นผู้สอบได้ตามลาดับ และถ้ายังมีคะแนนเท่ากัน อีกให้
ใช้วิธีจับสลากโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
7.5 แผนการเรียนทั่วไป ตัดสินผลจากคะแนนรวมจากการสอบของผู้สมัคร โดยเรียงลาดับคะแนนจาก
มากไปน้อย หากลาดับสุดท้ายของจานวนที่รับได้มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่า
เป็นผู้สอบได้ ถ้ามีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนมากกว่าในวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสั ง คมศึ ก ษา เป็ น ผู้ ส อบได้ ต ามล าดั บ และถ้ า ยั ง มี ค ะแนนเท่ า กั น อี ก ให้ ใ ช้ วิ ธี จั บ สลาก
โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
7.6 แผนการเรียนทวิศึกษา(ธุรกิจค้าปลีก) ตัดสินผลจากคะแนนรวมจากการสอบของผู้สมัคร โดย
เรียงลาดับคะแนนจากมากไปน้อย หากลาดับสุดท้ายของจานวนที่รับได้มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนวิชา
คณิตศาสตร์มากกว่าเป็นผู้สอบได้ ถ้ามีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนมากกว่าในวิชา
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา เป็นผู้สอบได้ตามลาดับ และถ้ายังมีคะแนนเท่ากัน อีกให้
ใช้วิธีจับสลากโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
8. เงื่อนไขและข้อกาหนดการรับนักเรียน
8.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้า เรียนทุกคน จะต้องผ่านเกณฑ์ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดในข้อ 5
คือ สมัคร/สอบ/รายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลาที่กาหนด หากดาเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนถือว่าสละ
สิทธิ์
8.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนแล้ว หากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อ มูลหรือเอกสารใด ๆ
เป็นเท็จหรือปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุด มศึกษา
พัฒนาการ ปทุมธานี
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายนฤภพ ขันทับไทย)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

