ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้ารับการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง กาหนดการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 22–30 มกราคม 2561 โดยมีสัดส่วนการรับนักเรียน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) และรับนักเรียนทั่วไป ตามสัดส่วน 80:20 ของจานวนนักเรียนที่รับทั้งหมด เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง กับประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2561 จึงกาหนด
รายละเอียดในการรับนักเรียนและคุณสมบัติการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. คาจากัดความประเภทการรับนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปีการศึกษา 2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปีการศึกษา 2560
นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากทุกโรงเรียน
2. จานวนนักเรียนที่รับ รับนักเรียนทั้งหมด 9 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน รวม 360 คน จาแนกตามแผน
การเรียน ดังนี้
2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จานวน 3 ห้องเรียน 120 คน
2.2 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จานวน 2 ห้องเรียน 80 คน
2.3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
จานวน 1 ห้องเรียน 40 คน
2.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี จานวน 1 ห้องเรียน 40 คน
2.5 แผนการเรียนทั่วไป
จานวน 1 ห้องเรียน 40 คน
2.6 แผนการเรียนทวิศึกษา (ธุรกิจค้าปลีก)
จานวน 1 ห้องเรียน 40 คน
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3. รายละเอียดจาแนกตามประเภทการรับ แยกตามสัดส่วนการรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) :นักเรียนทั่วไป 80:20 ดังนี้
ประเภท
จานวนนักเรียน
สอบคัดเลือก
ที่คัดเลือก
และคะแนน O-NET
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
(ร้อยละ 80 ของจานวนที่รับ)
1.แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
96
2.แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
64
3.แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
32
4.แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี
32
5.แผนการเรียน ทั่วไป
32
6. แผนการเรียนทวิศึกษา(ธุรกิจค้าปลีก)
32
นักเรียนทั่วไป
(ร้อยละ 20 ของจานวนที่รับ)
1.แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
24
2.แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
16
3.แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
8
4.แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี
8
5.แผนการเรียน ทั่วไป
8
6.แผนการเรียนทวิศึกษา(ธุรกิจค้าปลีก)
8
รวมทั้งสิ้น
288
72

จานวน

288

72

360

4. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
4.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1.1 เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
4.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตามเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะของแผนการเรียนตามข้อ 4.2.1
และข้อ 4.2.2 โดยผลการเรียน ต้องไม่มี 0, ร ,มส และ มผ ติดอยู่
4.1.3 มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อยมีวินัย แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียนโดยได้รับการรับรอง
ความประพฤติจากงานกิจการนักเรียนในระดับ ดี
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4.2 ประเภทการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
4.2.1 ประเภทความสามารถทางวิชาการ มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชา ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
2) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชา ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
3) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชา ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
4) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชา ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
5) แผนการเรียนทั่วไป ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชา
ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
6) แผนการเรียนทวิศึกษา (ธุรกิจค้าปลีก) ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุก
วิชาตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
4.2.2 ประเภทนักเรียนที่ทาคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน
4.2.2.1 ต้องมีผลงานที่เด่นชัดและเป็นที่ยอมรับของทุกคน โดยมีครูที่ควบคุมดูแลการทากิจกรรม
ของนักเรียนเป็นผู้รับรอง และผู้บริหารโรงเรียนลงนามเห็นชอบ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ
4.2.2.2 มีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดดังนี้
1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

4
2) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชา ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชา
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
3) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
5 ภาคเรียนทุกวิชา ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
4) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5
ภาคเรียนทุกวิชา ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
5) แผนการเรียนทั่วไป ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชา
ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
6) แผนการเรียนทวิศึกษา (ธุรกิจค้าปลีก) ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5
ภาคเรียนทุกวิชา ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
4.3 หลักฐานการสมัคร
4.3.1 ใบสมัครของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย
พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4.3.2 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับถ่ายเอกสาร โดยผลการเรียน ต้อง
ไม่มี 0, ร ,มส และ มผ ติดอยู่
4.3.3 หนังสือรับรององความประพฤติซึ่งออกโดยงานกิจการนักเรียนของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกพัฒนาการ
ปทุมธานี
4.3.4 หลักฐานประกอบอื่น ๆ สาหรับผู้สมัครประเภทนักเรียนที่ทาคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ได้แก่
ใบรับรองการทาคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน เกียรติบัตร เป็นต้น
4.4 วิธีการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้ารับการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วย
วิธีการ ดังนี้
4.4.1 ประเภทความสามารถทางวิชาการ
4.4.1.1 เกณฑ์ผลการเรียน
1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกโดยนาผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชา ของผู้สมัครเรียงตามลาดับ ผลการเรียนจากมากไปน้อย หากลาดับสุดท้ายของ
จ านวนที่ รั บ ได้ มี ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม 5 ภาคเรี ย นทุ ก วิ ช าเท่ า กั น ให้ ผู้ ที่ มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม วิ ช า
วิทยาศาสตร์มากกว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่ถ้ามี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาวิทยาศาสตร์เท่ากันให้ผู้ที่มี ผล
การเรีย นเฉลี่ ยสะสม วิช าคณิต ศาสตร์ม ากกว่ าเป็น ผู้ไ ด้ รับ การคั ดเลือ ก ถ้า ยัง มี ผ ลการเรี ยนเฉลี่ย สะสม วิ ช า
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คณิตศาสตร์เท่ากันให้ผู้ที่มี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาภาษาอัง กฤษมากกว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับ
และถ้ายังมีผลการเรียนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
2) แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ พิจารณาคัดเลือกโดยนาผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชา ของผู้สมัครเรียงตามลาดับผลการเรียนจากมากไปน้อย หากลาดับสุดท้ายของจานวนที่รับ
ได้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชาเท่ากัน ให้ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาคณิตศาสตร์มากกว่าเป็นผู้
ได้รับการคัดเลือก ถ้ายังมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาคณิตศาสตร์เท่ากันให้ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
วิชาภาษาอังกฤษมากกว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตามลาดับ และถ้ายังมีผลการเรียนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากโดย
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
3) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน พิจารณาคัดเลือกโดยนาผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชาของผู้สมัครเรียงตามลาดับผลการเรียนจากมากไปน้อย หากลาดับสุดท้ายของจานวนที่รับได้
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชาเท่ากัน ให้ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาภาษาอังกฤษมากกว่าเป็นผู้
ได้รับการคัดเลือก และถ้ายังมีผลการเรียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
4) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี พิจารณาคัดเลือกโดยนาผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชาของผู้สมัครเรียงตามลาดับผลการเรียนจากมากไปน้อย หากลาดับสุดท้ายของจานวน
ที่รับได้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชาเท่ากันให้ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และถ้ายังมีผลการเรียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
5) แผนการเรียนทั่วไป พิจารณาคัดเลือกโดยนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
ทุกวิชาของผู้สมัครเรียงตามลาดับผลการเรียนจากมากไปน้อย หากลาดับสุดท้ายของจานวนที่รับได้มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชาเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
6) แผนการเรียนทวิศึกษา (ธุรกิจค้าปลีก) พิจารณาคัดเลือกโดยนาผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชาของผู้สมัครต้องได้ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป เรียงตามลาดับผลการเรียนจากมากไปน้อย หาก
ลาดับสุดท้ายของจานวนที่รับได้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกวิชาเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลากโดย
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
4.4.1.2 เกณฑ์ความประพฤติ พิจารณาจากนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีใบรับรอง
ความประพฤติซึ่งออกโดยงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ที่มีผลการประเมิน
ในระดับ ดี
ทั้งนี้นักเรียนที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดครบทั้ง 2 ข้อ
4.4.2 ประเภทนักเรียนทาคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน
พิจารณาให้สิทธิ์นักเรียนที่ทาคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ซึง่ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
ของโรงเรียน เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 10 (36 คน) ของจานวนที่รับ โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้
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1) เกณฑ์ผลการเรียน นักเรียนต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละแผนการเรียน
รายละเอียดตามข้อ 4.2.2
2) เกณฑ์ความประพฤติ พิจารณาจากนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีใบรับรอง
ความประพฤติซึ่งออกโดยงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ที่มีผลการประเมิน
ในระดับ ดี
3) เกณฑ์การเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันได้รับเกียรติบัตรหรือรางวัลระดับเหรียญทอง
ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้นไป
ทั้งนี้นักเรียนที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดครบทั้ง 3 ข้อ
4.5 กาหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
รับสมัคร
วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561
ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 9
มีนาคม 2561
รายงานตัว
วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.–16.30 น.
มอบตัวและชาระเงินบารุงการศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.–16.30 น.
(เมื่อชาระเงินบารุงการศึกษาแล้วโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ)
5. เงื่อนไขและข้อกาหนดการรับนักเรียน
5.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนทุกคน จะต้องผ่านเกณฑ์ดาเนินการตามขั้นตอนครบทุกขั้นตอน
ตามกาหนด คือ สมัคร/รายงานตัว และมอบตัว ตามวันเวลาที่กาหนด หากดาเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนถือว่าสละสิทธิ์
5.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนแล้ว หากโรงเรียนตรวจสอบภายหลัง พบว่า ข้อความหรือเอกสารใดๆ
เป็นเท็จหรือปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ปทุมธานี ทันที
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายนฤภพ ขันทับไทย)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

