ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Gifted Education Program: GEP)
................................................................
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 ได้ดาเนินการโครงการห้องเรียนพิเศษส่ง เสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อีกทั้งเป็น
การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและสามารถใช้ในการขับเคลื่อน
การดาเนินการของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
เพื่อให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาการ ปทุ ม ธานี จึ ง ประกาศการรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Education
Program: GEP) ดังนี้
1.จานวนนักเรียนที่รับ
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Education
Program : GEP) จานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 36 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
2.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
2.4 มีความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.5 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.6 สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
2.7 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ ศึกษาอยู่
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัครของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย
พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.2 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองผลการเรียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ยที่โรงเรียน
รับรองโดยนายทะเบียนของโรงเรียนหรือผู้บริหารโรงเรียน
3.3 รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวกหรือแว่นดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป (สาหรับติดบัตรประจาตัวผู้สมัคร )
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4. การรับใบสมัครและระเบียบการ
ติดต่อรับใบสมัครและระเบียบการ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
5. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก และอื่น ๆ
รับสมัคร
วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1
สอบคัดเลือก
วันที่ 10 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น. - 14.30 น.
ประกาศผล วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น.
รายงานตัว วันที่ 18 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น.
มอบตัวและชาระเงิน วันที่ 28 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น.
6. การสอบคัดเลือก
6.1. วิชาที่สอบ 1. วิชาภาษาอังกฤษ 2. วิชาวิทยาศาสตร์
6.2 สอบสัมภาษณ์
7. ตารางสอบ
สอบวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา
วิชา
08.30 - 10.00 น.
วิชาคณิตศาสตร์
10.00 - 11.00 น.
วิชาภาษาอังกฤษ
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.30 น
วิชาวิทยาศาสตร์
13.40 - 15.30 น. สอบสัมภาษณ์

3. วิชาคณิตศาสตร์

จานวนข้อสอบ
จานวน 40 ข้อ
จานวน 40 ข้อ
พัก
จานวน 40 ข้อ

คะแนนเต็ม
40 คะแนน
40 คะแนน
40 คะแนน
10 คะแนน

8. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน
การพิจารณารับนักเรียนจะตัดสินจากคะแนนรวมทุกรายวิชา ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด แล้วเรียง
ลาดับจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อยตามจานวนที่รับได้ หากลาดับสุดท้ายของจานวนที่รับมีคะแนนเท่ากัน
ให้ผู้สอบได้คะแนน “วิชาคณิตศาสตร์” มากกว่าเป็นผู้สอบได้ ถ้าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้
คะแนน “วิชาวิทยาศาสตร์ ” มากกว่าเป็นผู้สอบได้ ถ้าคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สอบได้
คะแนน “วิ ช าภาษาอั ง กฤษ”มากกว่ า เป็ น ผู้ ส อบได้ และถ้ า ยั ง มี ค ะแนนเท่ า กั น อี ก ให้ ใ ช้ วิ ธี จั บ สลาก โดย
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ถ้ามีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ในวันรายงานตัวโรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่สอบผ่านการ
คัดเลือกในลาดับสารอง เป็นลาดับถัดไป
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9. เงื่อนไขและข้อกาหนดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
9.1 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ข้ า เรี ย นจะต้ อ งด าเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ ก าหนดในข้ อ 5 คื อ สมั ค ร/
สอบคัดเลือก/รายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลาที่กาหนด หากดาเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน ตามเวลา
ที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
9.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนแล้วหากโรงเรียนตรวจสอบพบว่าข้อความหรือเอกสารใดๆ
เป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร โรงเรี ยนจะคัดชื่ อออกจากการเป็ นนัก เรียนโรงเรียนเตรีย มอุดมศึกษา
พัฒนาการ ปทุมธานี
9.3 นักเรียนต้องชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่กาหนด ในวันมอบตัวถ้าไม่ชาระตามที่กาหนดถือว่าสละ
สิทธิ์เข้าเรียน
9.4 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายนฤภพ ขันทับไทย)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

