
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

................................. 

 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เ ร่ือง นโยบายเ ก่ียวกับการรับนักเรียน          

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เร่ือง

แจงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ประกาศดังกลาวและถือปฏิบัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๑          

จํานวน ๗๐๐ คน ดังรายละเอียดและแผนการเรียนดังตอไปน้ี 

 

แผนการเรียน 
 

ที ่ แผนการเรียน 
จํานวนหองเรียน 

( หอง ) 
จํานวนนกัเรียน / หอง 

จํานวนที่รบั 

( คน ) 
 

๑. 
 

วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

 - หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ฯ ตาม สสวท. 

 - หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ฯ คูขนาน 

 - หองเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 
 

 

 

๑ 

๓ 

๑๒ 

 

 

๓๐ 

๓๐ 

๔๐ 

 

 

๓๐ 

๙๐ 

๔๘๐ 

๒. วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร - เทคโนโลยี ๑ ๓๐ ๓๐ 

๓. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ๑ ๔๐ ๔๐ 

๔. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ๑ ๓๐ ๓๐ 

 รวม ๑๙ - ๗๐๐ 

 

  

 



๒ 
 
ประเภทการรับนักเรียน 

 

ที ่ ประเภทการรับนักเรียน จํานวนที่รับ ( คน ) 

๑. โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลย ีและสิ่งแวดลอม ๑๒๐ 

๒. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๔๐ 

๓. ความสามารถพเิศษ ๓๕ 

๔. สอบคดัเลือกและคะแนน O-Net ๔๐๕ 

 รวม ๗๐๐ 

 

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 นักเรียนที่จะสมัคร ตองเปนนักเรียนทีก่ําลงัเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที ่๓ ในปการศึกษา ๒๕๖๐ และมีคุณสมบตัิ

ดังตอไปนี ้
 

 ๑.๑ ประเภทโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

    ๑.๑.๑ นักเรียนที่จะสมัครตองเปนนักเรียนทีกํ่าลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จาก

โรงเรียนทั่วประเทศ  

    ๑.๑.๒ ระดับคะแนนเฉลีย่สะสมรวมทุกรายวชิาในระดับชัน้ ม.๑ - ม.๒ ไมต่ํากวา ๓.๐๐ และระดับคะแนน

เฉลีย่ในรายวชิาพ้ืนฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
 

 ๑.๒ ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ๑.๒.๑ รับสมคัรนักเรียน จํานวนไมต่ํากวารอยละ ๒๐ ไดแก ๑๔๐ คน 

    ๑.๒.๒ นักเรียนที่จะสมัครตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐    

จากโรงเรียนในสงักัด สพป. / สพม. จังหวัดในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

    ๑.๒.๓ ระดับคะแนนเฉลีย่สะสมรวมทุกรายวชิาในระดับชัน้ ม.๑ - ม.๓ ( ๕ ภาคเรียน ) ไมต่ํากวา ๓.๒๕ และ

มีระดับคะแนนเฉลีย่รายวิชาพ้ืนฐาน ดังน้ี 
 

 

แผนการเรียน ระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ รายวิชาละไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รายวิชาละไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

 

  



๓ 
 

  ๑.๓ ประเภทความสามารถพิเศษ 

    ๑.๓.๑ รับสมคัรนักเรียน จํานวนไมต่ํากวารอยละ ๕ ไดแก ๓๕ คน 

    ๑.๓.๒ นักเรียนที่จะสมัครตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จาก

โรงเรียนในสังกัด สพป. / สพม. จากโรงเรียนทั่วประเทศ  

    ๑.๓.๓ ระดับคะแนนเฉลีย่สะสมรวมทุกรายวชิาในระดับชัน้ ม.๑- ม.๓ ( ๕ ภาคเรียน ) ไมต่ํากวา ๒.๗๕ และมี

ระดับคะแนนเฉลีย่รายวิชาพ้ืนฐาน ดังนี ้
 

แผนการเรียน ระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ รายวิชาละไมต่ํากวา ๒.๕๐ 

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รายวิชาละไมต่ํากวา ๒.๕๐ 

ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
 

 ๑.๔ ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-Net 

  นักเรียนที่จะสมคัรตองเปนนักเรียนทีก่ําลงัศกึษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือสําเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศกึษาปที ่๓ หรือเทยีบเทา จากโรงเรียนทั่วประเทศ 
 

๒. หลักฐานเอกสารของประกอบการสมัครทุกประเภท 

   ๑. สําเนา ปพ.๑ พรอมลงนามรับรองสําเนา   

   ๒. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนา  

   ๓. สําเนาทะเบยีนบานทีมี่ชื่อผูสมัคร ๑ ฉบับ พรอมลงนามรับรองสําเนา 

   ๔. สําเนาเอกสารหลักฐานกรณีที่มีการเปลีย่นชื่อตัว-ชื่อสกุล พรอมลงนามรับรองสําเนา (ถามี)    

   ๕. รูปถายขนาด ๓ × ๔ ซม. ๓ แผน แตงกายเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ถายไวไมเกิน ๖ เดอืน 

   ๖. สําเนาใบวฒิุบตัร – เกียรติบตัร ความสามารถพิเศษ ปการศกึษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ พรอมลงนามรับรองสําเนา 

    ( เฉพาะประเภทความสามารถพิเศษ ) 

  หมายเหตุ เอกสารประกอบการสมัครตองนําฉบบัจริงมาดวยเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

๓. เอกสารระเบียบการรับสมัคร และวิธีการสมัคร 

  ขอรับใบสมัคร ทุกประเภท      

  ไดที่กลุมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ หรือดาวนโหลด 

  ใบสมคัรทางอินเตอรเน็ตที ่http://www.tune.ac.th  

  สมัครดวยตนเองทกุประเภท  ณ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ยกเวนประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสมัครไดทางอินเตอรเนต็  

 ที ่e-mail. Newtriamne2561@gmail.com ตองสงเอกสารประกอบการสมัคร ฉบับจริง ภายในวันสดุทายของ     

การรับสมัครโดยถือตราประทับไปรษณีย 



๔ 
 

๔. วิธีการคัดเลือก  
 

ประเภท วิธกีารคัดเลอืก 

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

สอบคดัเลือก วชิาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร โดยขอสอบของ 

สสวท. 

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สอบสัมภาษณ 

ความสามารถพเิศษ 

 สอบคดัเลือกและคะแนน O-Net 

- คะแนนรอยละ ๘๐ ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชา  

  คณิตศาสตร วิทยาศาสตรภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศกึษา 

- คะแนนรอยละ ๒๐ ใชผลคะแนน O-Net 
 

 

 

 

 

 

 

 



๕. กําหนดการรับสมัคร  

 

                     ประเภท 

 

 วัน เดอืน ป 

โครงการหองเรียน

พิเศษวทิยาศาสตร 

คณิตศาสตร เทคโนโลยี

และส่ิงแวดลอม 

โควตา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอบคัดเลอืกนกัเรียนที่

มีความสามารถพิเศษ 

รอบสอบคัดเลือก 

และคะแนน O-Net 
รอบเง่ือนไขพิเศษ 

รับสมัคร ๒๔ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑ ๒๕ – ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒๕ – ๒๖ ม.ีค. ๒๕๖๑ ๒๕ – ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒๕ – ๒๘ มี.ค.๒๕๖๑ 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธ์ิสอบ ๗ มี.ค. ๒๕๖๑ - - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ยื่น (O-Net) ในวันท่ีสมัคร - 

สอบคดัเลือก ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑ เม.ย. ๒๕๖๑ - 

ประกาศผล ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ๕ เม.ย. ๒๕๖๑ ๕ เม.ย. ๒๕๖๑ 

รายงานตัว ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ๕ เม.ย. ๒๕๖๑ ๕ เม.ย. ๒๕๖๑ 

มอบตัว ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ๘ เม.ย. ๒๕๖๑ ๘ เม.ย. ๒๕๖๑ 

จํานวนนักเรียนท้ังหมดที่รับ 

๗๐๐ ( คน )  

โครงการ

หองเรียน

ของ สพฐ. 

โครงการ

หองเรียน

คูขนาน 
๑๔๐ ๓๕ ๔๐๕ - 

๓๐ ๙๐ 

   

  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

       วาที่ ร.ต. 

          ( สุกิจ ศรีพรหม ) 

             ผูอํานวยการ 

        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 


