ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๒
------------------------------------------------------------------------------เพื่อให้การดำเนินงานการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในคราวประชุมครั้งที่
พิเศษ/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ จะรับนักเรียนเข้าเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English
Program แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๒
จำนวน ๑๗ คน
เพื่อให้การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ (เพิ่มเติมและแก้ไข) ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รัชดา จึง กำหนดรายละเอียดการรับนักเรียน คุณสมบัติของผู้สมัคร และวิธีการคัดเลื อกนักเรียนเข้าเรียน
ประเภทห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ Intensive English Program แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ – คณิ ต ศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ดังนี้
๑. จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร
๑.๑ ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program จำนวน ๑๗ คน
๒. โครงสร้างหลักสูตร
๒.๑ รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สัง คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็น
สื่อการสอนโดยครูไทย
๒.๒ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษและรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนโดยครูต่างชาติ
๒.๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดตามข้อกำหนดของโรงเรียนมาตรฐานสากล

๒
๓. คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนผู้สมัครห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program
๓.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ผลการเรียนเฉลี่ย ๖ ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๓.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมและสมัครใจที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา
๔. การรับสมัครนักเรียน
ให้ ท ี ่ ผ ู ้ ส นใจสมั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาการ รั ช ดา เข้ า เว็ บ ไซต์
www.tupr.ac.th กรอกข้ อ มู ล ของตนเองผ่ า นระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ แนบเอกสารพร้ อ มเขี ย นคำว่ า
“สำเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ และเขียนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ -นามสกุล ด้วยตัวบรรจงให้เรียบร้ อยบนเอกสาร
ทุกหน้า ทุกฉบับที่แนบมา
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐานไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะ และมีความผิดทางกฎหมาย
๕. การสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกใช้แบบทดสอบวัดความรู้ตามกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โดยทำการสอบคั ด เลื อ กวั น จั น ทร์ ท ี ่ ๑ มิ ถ ุ น ายน
พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ซึ่ง วิชาที่ใช้สอบคิดเป็นคะแนน ๑๐๐ คะแนน ให้ผู้เข้าสอบแต่งกาย
เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม และมีแนวปฏิบัติดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายชื่อ สถานที่สอบ ห้องสอบ ทางเว็บไซด์ www.tupr.ac.th
(๒) เตรียมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
(๓) เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
(๔) เตรียมดินสอดำ ระดับความเข้มไม่น้อยกว่า 2B ยางลบดินสอ ปากกา
(๕) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ผู้เข้าสอบทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง
ก่อนเข้าห้องสอบ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

๓
การสอบคัดเลือกใช้แบบทดสอบวัดความรู้ตามกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัก ราช
๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program

วิชาที่สอบ จำนวนข้อ
คะแนน
เวลาสอบ
คณิตศาสตร์ ๒๐ ข้อ
๔๐ คะแนน ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
วิทยาศาสตร์ ๔๐ ข้อ
๔๐ คะแนน
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาษาอังกฤษ ๒๐ ข้อ
๒๐ คะแนน
หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสอบคัดเลือก เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ถ้าคะแนนรวมของ
นักเรียนลำดับสุดท้ายเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาจากลำดับคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ
๖. กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผล
รายงานตัว/มอบตัว
วันที่ ๓ – ๑๒ พ.ค. ๖๓
วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓
วันที่ ๔ มิ.ย ๖๓
วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๓
หมายเหตุ นักเรียนต้องมาถึงสนามสอบและเข้าแถวเข้าห้องสอบก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น.
๗. การรายงานตัว/การมอบตัว
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ต้องผ่าน
ขั้นตอนการรายงานตามกำหนด และผู้ปกครองจะต้องเตรียมการมอบตัวนักเรียน ดังนี้
๗.๑ จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการมอบตัวให้ครบถ้วน
๗.๒ จัดเตรียมเงินบำรุงการศึกษา/ เงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ/เงินประกันของเสียหาย ตามที่
โรงเรียนกำหนดและชำระในวันมอบตัวเท่านั้น
๗.๓ นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ม อบตั ว ตามเวลาที ่ ก ำหนดถื อ ว่ า สละสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ที่ โ รงเรี ย น
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำหรับนักเรียนที่มอบตัวแล้ว หากผู้ปกครองไม่ประสงค์จะให้นักเรียนศึกษา
ต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัช ดา ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program ไม่ว่ากรณีใด
ทั้งสิ้น โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกรายการ ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รอบที่ ๒ ต้องศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการสมัครและสอบคัดเลือกตามประกาศโรงเรียนฉบับนี้ โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑. ปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักเรียนต้องสมัครสอบ เข้าสอบ รายงาน
ตัว และมอบตัวตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
๒. ศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสมัครและการสอบคัดเลือก ตามประกาศ
โรงเรียนฉบับนี้ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

๔
๓. การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ถือเป็นอัน
สิ้นสุด
๘. รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๙. การสร้างการรับรู้ให้สาธารณชนได้รับทราบ
สามารถติดตามข่าวสาร ประกาศต่าง ๆ ของทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ที่เว็บ
ไซด์ www.tupr.ac.th หรือโทรศัพท์ ๐๒-๖๔๕-๒๗๐๒-๔
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

