ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประเภทห้องเรียนทั่วไป
                      
ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ในคราวประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ จะรับนักเรียนเข้าเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน รวม ๔๐๐ คน
เพื่อให้การรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไปดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่ว ราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา
เขต ๒ (เพิ่มเติมและแก้ไข) ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา จึงกำหนดรายละเอียดการรับนักเรียน คุณสมบัติของผู้สมัคร และวิธีการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. จำนวนการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๔๖๓
รับนักเรียนทั้งหมด ๑๐ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๔๐ คน รวมจำนวน ๔๐๐ คน
๑.๑ รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รัชดา จำนวน ๒๘๘ คน
๑.๒ รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบ
(สอบคัดเลือกและใช้ผลคะแนน O-NET) จำนวน ๑๐๗ คน ตามแผนการจัดชั้นเรียน ดังนี้
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
จำนวน ๘ คน
- กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
จำนวน ๘ คน
- กลุ่มเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
จำนวน ๘ คน
- แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
- กลุ่มวิชานิเทศศิลป์
จำนวน ๒๒ คน
- กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวน ๘ คน
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ ๒
- กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาฝรัง่ เศส
จำนวน ๒๒ คน
- กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาจีน
จำนวน ๑๗ คน
- กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
จำนวน ๗ คน
- แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา
- กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์
จำนวน ๗ คน

~๒~
๑.๓ รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ความสามารถพิเศษกีฬาบาสเกตบอล)
จำนวน ๕ คน ตามแผนการจัดชั้นเรียน ดังนี้
- กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาฝรัง่ เศส
จำนวน ๑ คน
- กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาจีน
จำนวน ๒ คน
- กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
จำนวน ๑ คน
- กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์
จำนวน ๑ คน
หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิมไม่เต็มแผนการเรียน จะนำจำนวนที่เหลือไป
รวมกับการรับนักเรียนทั่วไป
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒.๑ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบ
(สอบคัดเลือกและใช้ผลคะแนน O-NET)
๒.๑.๑ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๒.๑.๒ ไม่จำกัดอายุ
๒.๑.๓ เป็นโสด
๒.๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และ
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
๒.๒ นักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ (ความสามารถพิเศษกีฬาบาสเกตบอล)
๒.๒.๑ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๒.๒.๒ ไม่จำกัดอายุ
๒.๒.๓ เป็นโสด
๒.๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และ
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการฝึกซ้อมกีฬาหรือทักษะ
๒.๒.๕ มีคุณสมบัติเฉพาะตามแนบท้ายประกาศ
๓. กำหนดการวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
๓.๑ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓.๒ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบ
รับสมัคร
วันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สอบคัดเลือก
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ประกาศผล
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สอบคัดเลือก
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ประกาศผล
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

~๓~
๔. วิธีการรับสมัครนักเรียน
ให้ท ี่ผ ู้ส นใจสมัครเข้าศึก ษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เข้าเว็บไซต์
www.tupr.ac.th กรอกข้ อ มู ล ของตนเองผ่ า นระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ แนบเอกสารพร้ อมเขี ย นคำว่า
“สำเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ และเขียนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ด้วยตัวบรรจงให้เรียบร้อยบนเอกสารทุก
หน้า ทุก ฉบับ ที่แนบมา ทั้งนี้ผ ู้ส มัครต้องตรวจสอบและรับ รองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่า เป็นโมฆะ และมีความผิดทาง
กฎหมาย
๕. วิธีการสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือ กใช้แบบทดสอบวัดความรู้ตามกรอบเนื้อหาของหลัก สูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยทำการสอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ซึ่งวิชาที่ใช้สอบคิดเป็นคะแนนร้อยละ ๗๐ รวมกับคะแนนสอบ O-NET
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นคะแนนร้อยละ ๓๐ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียนเดิม 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
การสอบคัดเลือกใช้แบบทดสอบวัดความรู้ตามกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชานิเทศศิลป์
- กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศที่ ๒
- กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส
- กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาจีน
- กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น

ภาษาไทย-สังคมศึกษา
- กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์

วิชาที่สอบ จำนวนข้อ
คณิตศาสตร์ ๒๐ ข้อ
วิทยาศาสตร์ ๔๐ ข้อ

คะแนน
๔๐ คะแนน
๔๐ คะแนน

เวลาสอบ
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

๒๐ ข้อ
๔๐ ข้อ

๔๐ คะแนน
๔๐ คะแนน

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

๔๐ ข้อ
๔๐ ข้อ

๔๐ คะแนน
๔๐ คะแนน

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ภาษาไทย
สังคมศึกษา

๔๐ ข้อ
๔๐ ข้อ

๔๐ คะแนน
๔๐ คะแนน

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

~๔~
๖. เกณฑ์การพิจารณาสอบคัดเลือก
๖.๑ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบ
(สอบคัดเลือกและใช้ผลคะแนน O-NET)
พิจารณาจากคะแนนสอบที่ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน คิดเป็นคะแนนร้อยละ ๗๐ รวมกับ
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET คิดเป็นคะแนนร้อยละ ๓๐ รวมทั้งสิ้น
๑๐๐ คะแนน โดยคำนวณรวมจาก
๖.๑.๑ คะแนนที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนตามแผนการเรียน คิดเป็นคะแนนร้อยละ ๗๐
๖.๑.๒ คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นคะแนนร้อยละ ๓๐
๖.๑.๓ การตัดสินใช้ผลคะแนนรวมกันตามข้อ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๒ โดยมีคะแนน
รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก และเรียงคะแนนสูงสุดจนถึงจำนวนทีร่ ับได้ในแต่ละ
กลุ่มวิชา
๖.๒ นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ (ความสามารถพิเศษกีฬาบาสเกตบอล)
องค์ประกอบการคำนวณคะแนน เกณฑ์การตัดสินลำดับที่ และวิธีการคัดเลือก ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด (ตามแนบท้ายประกาศ)
๗. รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๘. การสร้างการรับรู้ให้สาธารณชนได้รับทราบ
สามารถติดตามข่าวสาร ประกาศต่าง ๆ ของทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ได้ที่เว็ปไซด์ www.tupr.ac.th หรือโทรศัพท์ ๐๒-๖๔๕-๒๗๐๒-๓
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

~๕~

การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาบาสเกตบอล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
๑.
๒.
๓.

๔.
๕.
๖.

--------------------------------------------------------------------------ประเภทกีฬาที่เปิดรับ
บาสเกตบอล
จำนวนที่รบั
๕ คน
คุณสมบัติของผูส้ มัคร
๓.๑ เป็นนักกีฬาเพศชายที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกลุ่ม ระดับเขต ระดับจังหวัด
หรือการจัดการแข่งขันทีเ่ ป็นที่ยอมรับของวงการกีฬาบาสเกตบอล เช่น กรมพลศึกษา
กีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
๓.๒ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓.๓ อายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
๓.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี
๓.๕ มีผลงานด้านกีฬาบาสเกตบอลเป็นที่ประจักษ์
เอกสารประกอบการพิจารณา
๔.๑ แฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตรการเข้าแข่งขันกีฬา
๑๐ คะแนน
สอบสัมภาษณ์ เพื่อดูบุคลิกภาพของนักเรียน
๒๐ คะแนน
ทักษะการปฏิบัตทิ ี่ใช้ทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนน
ประเภทบาสเกตบอล
ผู้เล่น ทดสอบทักษะดังนี้ (คะแนน ๗๐ คะแนน)
๑. การรับ-ส่งบอล
๑๐
คะแนน
๒. การเลี้ยงบอล
๑๐
คะแนน
๓. การยิงประตู
๒๐
คะแนน
๔. การเล่นทีม
๓๐
คะแนน
********************************

~๖~

เกณฑ์การประเมินนักเรียน
ความสามารถพิเศษประเภทกีฬาบาสเกตบอล
ผู้เล่น
๑. การรับ-ส่งบอล (๑๐ คะแนน)
การรับ-ส่งบอล ด้วยสองมือระดับอก และการส่งบอลให้ตรงเป้าหมาย เป็นเวลา ๓๐ วินาที
๒. การเลี้ยงบอล (๑๐ คะแนน)
เลี้ยงบาสเกตบอลลอดระหว่างขาสลับขาไปมา ๓๐ วินาที และ เลี้ยงบาสเกตบอลซิกแซกอ้อมกรวย
ระยะทาง ๒๘ เมตร
๓. การยิงประตู (๒๐ คะแนน)
ยิงประตูโทษจำนวน ๑๐ ลูก
เลย์อัพเป็นเวลา ๑ นาที
๔. การเล่นทีม (๓๐ คะแนน)
ประเมินจาก ไหวพริบ,การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า,ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง,การนำทักษะมาใช้,
ทีมเวิร์ค
หมายเหตุ :

๑. ให้นักเรียนนำชุดกีฬาพร้อมรองเท้ามาเปลี่ยนในวันทดสอบ
๒. การคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะประท้วงมิได้

