
 
ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
                                     -------------------------------------------------------------------------------------- 
                เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนักเรียนเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการรับนักเรียน   ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 11  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จึงก าหนดรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ การสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   ห้องเรียนทั่วไป  จ านวน 10 ห้อง ห้องเรียนละ 45 คน จ านวนที่รับ 450 คน  แยกเป็นประเภทดังนี้ 

1) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ   รับจ านวน 338 คน 
2) นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ    รับจ านวน   90 คน 
3) นักเรียนความสามารถพิเศษ     รับจ านวน   18 คน 
4) นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ            รับจ านวน     4 คน 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร 
   2.1ห้องเรียนทั่วไป  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือก 
   - ก้ำลังศึกษำหรือจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนในต้ำบลแม่น้้ำ-บ่อผุด อ้ำเภอเกำะสมุย  
             จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
   - อำยุไม่เกิน 15 ปี สถำนภำพโสด  มีผู้ปกครองรับผิดชอบชัดเจน 
   2.2 ห้องเรียนทั่วไป  ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือก 
   - ก้ำลังศึกษำหรือจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
     - อำยุไม่เกิน 15 ปี สถำนภำพโสด มีผู้ปกครองรับผิดชอบชัดเจน 
   2.3 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ   

- ก้ำลังศึกษำหรือจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6   
- มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนดนตรี/นำฏศิลป์/ศิลปะ/กีฬำ/กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

   - อำยุไม่เกิน 15 ปี สถำนภำพโสด  มีผู้ปกครองรับผิดชอบชัดเจน 
    2.4 ห้องเรียนทั่วไป  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ สอบคัดเลือก 
   - ก้ำลังศึกษำหรือจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6   
  - อำยุไม่เกิน 15 ปี สถำนภำพโสด มีผู้ปกครองรับผิดชอบชัดเจน 
 
 



   - นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์ สพฐ. ดังนี้ 
   1) อยู่ในควำมอนุเครำะห์ของผู้บริจำคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน 

        2) เป็นผู้ยำกไร้และด้อยโอกำส 
        3) เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชำติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับกำรสงเครำะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
        4) เป็นบุตรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรของโรงเรียน 
3. หลักฐานการสมัคร 
    3.1 ปพ.1 หรือ ปพ.7 (แนบในระบบการรับสมัครแบบออนไลน์) 
    3.2 เกียรติบัตร (ประเภทความสามารถพิเศษ น ามาในวันสอบ) 
    3.3 หนังสือรับรอง/หลักฐานอ้างอิง (ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ น ามาในวันสอบ) 
4. ก าหนดการรับสมัคร   
    ห้องเรียนทั่วไป รับสมัครวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.tpp.ac.th 
5. การสอบคัดเลือก 
    5.1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  
         สอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน วิชาที่ใช้สอบ มี 4 วิชา ดังนี้ 
            วิชาคณิตศาสตร์   50  คะแนน 
         วิชาวิทยาศาสตร์   50  คะแนน 
         วิชาภาษาอังกฤษ  50  คะแนน 
         วิชาภาษาไทย      50  คะแนน 
    5.2 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ  สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ ตามท่ีระบุในใบสมัคร 
         และสอบสัมภาษณ์พร้อมน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน  
6. วัน  เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 
    6.1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ สอบคัดเลือกแบบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์พร้อม  
         น าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30-12.00 น. อาคาร 3 โรงเรียน 
         ทีปราษฎร์พิทยา นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทาง website ของโรงเรียน  www.tpp.ac.th     
         และ เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ทั้งนี้ให้นักเรียนน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร   
         นักเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบคัดเลือก 
    6.2 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ/นอกเขตพื้นที่บริการ/เงื่อนไขพิเศษ  
         สอบคัดเลือก วันที่ 30 พฤษภาคม  2563 เวลา 07.30-12.00 อาคาร 2-3 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
         นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทาง website ของโรงเรียน  www.tpp.ac.th และ เพจ    
         ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ทั้งนี้ให้นักเรียน น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน    
         ปากกา  ดินสอด า 2b และยางลบ มาในวันสอบคัดเลือก 
7. ประกาศผล  
   7.1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ  
         ประกาศผล วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ผ่านทาง website ของโรงเรียน  www.tpp.ac.th   
   7.2 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ/นอกเขตพื้นที่บริการ/เงื่อนไขพิเศษ  
          ประกาศผล วันที่ 3 มิถุนายน 2563  ผ่านทาง website ของโรงเรียน  www.tpp.ac.th   

http://www.tpp.ac.th/
http://www.tpp.ac.th/


8. มอบตัวเข้าเรียน   ผู้ปกครองน านักเรียนมามอบตัว วันที่ 6-8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-12.30 น. 
         ณ อาคาร 3  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา พร้อมน าหลักฐานต่อไปนี้มาประกอบการมอบตัว  

1)  ใบมอบตัว (รับที่โรงเรียนในวันสอบคัดเลือก) 
2)  ปพ.1 ฉบับจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (ถ่ายส าเนา 1 ฉบับ พร้อมตัวจริงมาแสดง) 
3)  รูปถ่ายชุดนักเรียน  ขนาด 1 นิ้ว  หรือ 1 นิ้วครึ่ง  จ านวน 1 รูป 
4)  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา  มารดา  และผู้ปกครอง (กรณีบิดา มารดา ไม่ใช่ผู้ปกครอง)  

          5)  สูติบัตรนักเรียน  กรณีไม่มีส าเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน/บิดา/มารดา 
     หมายเหตุ  
          1) เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
          2) ผู้ปกครองที่น านักเรียนมามอบตัวหากไม่ใช่บิดา/มารดา ต้องบรรลุนิติภาวะและรับผิดชอบนักเรียนได้ 
          3) นักเรียนแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ทรงผมถูกต้องตามระเบียบ 
          4) หากผู้ปกครองไม่น านักเรียนมามอบตัวเข้าเรียนในวันที่โรงเรียนก าหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   วันที่  27  เมษายน  2563        
 

                 
          (นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 

                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


