
 

 
ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563  ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
                          -------------------------------------------------------------------------------------- 
                เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนักเรียนเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการรับนักเรียน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 11  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จึงก าหนดรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ  การสอบ
คัดเลือก เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รับจ านวน  45 คน ดังนี้ 
   1.1 นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอ่ืน รับจ านวน 27 คน  
   1.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ รับจ านวน 14 คน  
   1.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับจ านวน 4 คน   

   จ าแนกตามแผนการเรียน  ดังนี้ 
     - แผนการเรียนวิทย์-คณิต รับ 9 คน 
     - แผนการเรียนคณิต-ภาษา-สังคม รับ 18 คน 
     - แผนการเรียนภาษาจีน รับ 9 คน 
     - แผนการเรียนทั่วไป รับ 9 คน 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร   
 1) นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่น   
     - ก าลังศึกษาหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
       - อายุไม่เกิน 18 ปี  สถานภาพโสด  มีผู้ปกครองรับผิดชอบชัดเจน 

    - ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า  1.50   
               - ไม่มีผลการเรียน 0 ร. มส. มผ. 
 2) นักเรียนความสามารถพิเศษ 

    - ก าลังศึกษาหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
    - มีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี/นาฏศิลป์/ศิลปะ/กีฬา/การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

       - อายุไม่เกิน 18 ปี สถานภาพโสด  มีผู้ปกครองรับผิดชอบชัดเจน 
        - ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า  1.50   

    - ไม่มีผลการเรียน 0 ร. มส. มผ. 
3) นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  

       - ก าลังศึกษาหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
       - อายุไม่เกิน 18 ปี  สถานภาพโสด  มีผู้ปกครองรับผิดชอบชัดเจน 

    - ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า  1.50   
    - ไม่มีผลการเรียน 0 ร. มส. มผ. 
 



       - นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ สพฐ. ดังนี้ 
   1) อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน 

        2) เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
        3) เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
        4) เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
  2.2 คุณสมบัติตามแผนการเรียน           
       2.1 ห้องเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

- ก าลังศึกษาหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
   - อายุไม่เกิน 18 ปี  สถานภาพโสด  มีผู้ปกครองรับผิดชอบชัดเจน 

- ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า  2.75   
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ ากว่า 2.75 
- ไม่มีผลการเรียน  0  ร  มส.  มผ. 

      2.2 ห้องเรียนทั่วไป แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-สังคม 
- ก าลังศึกษาหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

   - อายุไม่เกิน 18 ปี  สถานภาพโสด  มีผู้ปกครองรับผิดชอบชัดเจน 
- ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า  1.50  ไม่มีผลการเรียน  0  ร  มส.  มผ. 

     2.3 ห้องเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาจีน 
- ก าลังศึกษาหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

   - อายุไม่เกิน 18 ปี  สถานภาพโสด  มีผู้ปกครองรับผิดชอบชัดเจน 
- ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า  1.50  ไม่มีผลการเรียน  0  ร  มส.  มผ. 

     2.4 ห้องเรียนทั่วไป แผนการเรียนทั่วไป 
- ก าลังศึกษาหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

   - อายุไม่เกิน 18 ปี  สถานภาพโสด  มีผู้ปกครองรับผิดชอบชัดเจน 
- ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า  1.50  ไม่มีผลการเรียน  0  ร  มส.  มผ. 

3. หลักฐานการสมัคร 
    3.1 ปพ.1 (แนบในระบบการรับสมัครแบบออนไลน์) 
    3.2 เกียรติบัตร/แฟ้มสะสมผลงาน (ประเภทความสามารถพิเศษ น ามาในวันสอบ) 
    3.3 หนังสือรับรอง/หลักฐานอ้างอิง (ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ น ามาในวันสอบ) 
    3.4 ผลการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (น ามาในวันสอบ) 
4. ก าหนดการรับสมัคร   
    ห้องเรียนทั่วไป รับสมัครวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.tpp.ac.th 
5. การสอบคัดเลือก 
    5.1 ห้องเรียนทั่วไป ความสามารถพิเศษ (ทุกแผนการเรียน)  
         สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุในใบสมัคร สอบสัมภาษณ์พร้อมน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
    5.2 ห้องเรียนทั่วไป นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่น/เงื่อนไขพิเศษ (ทุกแผนการเรียน) 
         สอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบโอเน็ต ร้อยละ 30 และข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 70 วิชาที่ใช้สอบ  
         มี 4 วิชา และดังนี้    วิชาคณิตศาสตร์   วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาภาษาไทย      
 
 
 

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


 
6. วัน  เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก 
   6.1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ (ทุกแผนการเรียน) สอบคัดเลือกแบบปฏิบัติและสอบ  
         สัมภาษณ์พร้อมน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน  วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30-12.00 น. อาคาร 3   
         โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทาง website ของโรงเรียน       
         www.tpp.ac.th  และ เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ทั้งนี้ให้นักเรียนน าบัตรประจ าตัว   
         ประชาชน หรือบัตรนักเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบคัดเลือก 
    6.4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่น/เงื่อนไขพิเศษ(ทุกแผนการเรียน)    
         สอบคัดเลือกวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น.-12.00 น. อาคาร 3 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
         นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทาง website ของโรงเรียน  www.tpp.ac.th และ เพจ    
         ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ทั้งนี้ให้นักเรียนน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน    
         ปากกา ดินสอด า 2b และยางลบ และผลการสอบโอเน็ต ม.3  มาในวันสอบคัดเลือกด้วย 
7. ประกาศผล  
         ประกาศผล วันที่ 11  มิถุนายน 2563 ผ่านทาง website ของโรงเรียน  www.tpp.ac.th และ เพจ    
         ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
8. มอบตัวเข้าเรียน     
    8.2 ห้องเรียนทั่วไป ทุกแผนการเรียน  ผู้ปกครองน านักเรียนมามอบตัว วันที่ 14-15 มิถุนายน 2563            
         เวลา 07.30-12.00 น.  ณ อาคาร 3  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา พร้อมน าหลักฐานต่อไปนี้มาประกอบ  

1)  ใบมอบตัว (รับที่โรงเรียนในวันสอบ) 
2)  ปพ.1 ฉบับจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (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 ต้องบรรลุนิติภาวะรับผิดชอบนักเรียนได้ 
               3) นักเรียนแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ทรงผมถูกต้องตามระเบียบ 
               4) หากผู้ปกครองไม่น านักเรียนมามอบตัวเข้าเรียนในวันที่โรงเรียนก าหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   วันที่  2 พฤษภาคม  2563        
 

 

                 
          (นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 

                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
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