
 
 

 

 
หลักเกณฑ์การพิจารณารับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (เดิม) 

ท่ีประสงค์จะเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
๑. จำนวนท่ีรับ ตามสัดส่วนการรับนักเรียน ชั้น ม.๔ ท่ีโรงเรียนประกาศรับ จำนวน ๓๖๐ คน ตามศักยภาพของโรงเรียน ดังนี้ 
 ๑.๑ พิจารณาด้านผลการเรียน จำนวน ๓๓๐ คน 
 ๑.๒ พิจารณาด้านความสามารถพิเศษ จำนวน ๓๐ คน 
๒. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลการเรียน จำนวน ๓๓๐ คน ตามแต่ละแผนการเรียน ดังนี ้

๒.๑ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
๒.๑.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
๒.๑.๒ ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ (ไม่รวมรายวิชาเพิ่มเติม) 
๒.๑.๓ ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ (ไม่รวมรายวิชาเพิ่มเติม) 

๒.๒ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์)  
๒.๒.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๙๐ 
๒.๒.๒ ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๙๐ (ไม่รวมรายวิชาเพิ่มเติม) 
๒.๒.๓ ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๙๐ (ไม่รวมรายวิชาเพิ่มเติม) 

๒.๓ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)  
๒.๓.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๘๐ 
๒.๓.๒ ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๘๐ (ไม่รวมรายวิชาเพิ่มเติม) 
๒.๓.๓ ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๘๐ (ไม่รวมรายวิชาเพิ่มเติม) 

๒.๔ แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (กลุ่มวิชานิเทศศิลป์) 
๒.๔.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ 
๒.๔.๒ ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน รายวิชาคณิตศาสตร ์ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ (ไม่รวมรายวิชาเพิ่มเติม) 
๒.๔.๓ ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ (ไม่รวมรายวิชาเพิ่มเติม) 

๒.๕ แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ) 
๒.๕.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ 
๒.๕.๒ ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ (ไม่รวมรายวิชาเพิ่มเติม) 
๒.๕.๓ ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ (ไม่รวมรายวิชาเพิ่มเติม) 

๒.๖ แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส (กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส) 
๒.๖.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
๒.๖.๒ ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ (ไม่รวมรายวิชาเพิ่มเติม) 

๒.๗ แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (กลุ่มวชิาการสื่อสารภาษาจนี) 
๒.๗.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
๒.๗.๒ ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ (ไม่รวมรายวิชาเพิ่มเติม) 

๒.๘ แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุน่ (กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น) 
๒.๘.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
๒.๘.๒ ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ (ไม่รวมรายวิชาเพิ่มเติม) 

๒.๙ แผนการเรียน ภาษาไทย – สังคมศึกษา (กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์) 
๒.๙.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
๒.๙.๒ ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน รายวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ (ไม่รวมรายวิชาเพิ่มเติม) 
๒.๙.๓ ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน รายวิชาสังคมศึกษาฯ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ (ไม่รวมรายวิชาเพิ่มเติม) 

๒.๑๐ สำเร็จการศึกษา… 



 
 

 

 
 ๒.๑๐ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในเวลาท่ีกำหนด (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และนำใบ ปพ.๑ ฉบับจริง มาแสดงในวันมอบตัวเท่าน้ัน 
 ๒.๑๑ ผ่านความเห็นชอบด้านความประพฤติจากกลุม่บริหารงานบุคคล โดยถูกตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน ๓๐ คะแนน 
         (ตรวจสอบคะแนนความประพฤติต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นับถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕) 
๓. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความสามารถพิเศษ จำนวน ๓๐ คน ดังนี ้
 ๓.๑ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ต้ังแต่ ๒.๐๐ ข้ึนไป 
 ๓.๒ มีผลงานด้านดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ หรือกิจกรรม ได้รับรางวัลจากการประกวด / แข่งขัน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไป 
       (แนบสำเนาเกียรติบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผ่านการรับรองจากครูท่ีปรึกษาและหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี 

เกี่ยวข้อง) หรือ ทำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย ๒ ปี   
      การศึกษา โดยครูท่ีปรกึษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้รับรองผลงานนักเรียนตามแบบฟอร์มท่ี 
      กำหนด 
๓.๓ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในเวลาท่ีกำหนด (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และนำใบ ปพ.๑ ฉบับจริง มาแสดงในวันมอบตัวเท่าน้ัน 

 ๓.๔ ผ่านความเห็นชอบด้านความประพฤติจากกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยถูกตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน ๓๐ คะแนน 
       (ตรวจสอบคะแนนความประพฤติตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นับถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕) 
 ๓.๕ เมื่อได้รับการคัดเลือกความสามารถพิเศษในแต่ละด้านแล้ว จะต้องทำสัญญาเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถ 

พิเศษนั้นอย่างต่อเนื่องตลอด ๓ ปีการศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 (นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 


