
 

ปฏิทินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2561 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  รับใบสมัครและรับสมัคร เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ ย่ืนคะแนน O-Net ในวันท่ีสมัคร 

ติดตอสอบถาม กลุมบริหารงานวิชาการ โทร. ๐-๔๒๗๒-๑๑๘๑ โทรสาร ๐-๔๒๗๒-๒๑๒๓ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ระเบียบการรับสมคัร 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

ประเภท รับสมัคร 
ประกาศรายชื่อ 

ผูมีสิทธิ์สอบ 
สอบ ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

หองเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตรฯ 
๒๔-๒๘ ก.พ.๖๑ ๗ มี.ค. ๖๑  ๑๑ มี.ค. ๖๑ ๑๖ มี.ค. ๖๑ 

๑๘ มี.ค. ๖๑ 

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น. 

๑๘ มี.ค. ๖๑ 

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น. 

โควตาภาค ฯ ๒๕-๒๖ มี.ค. ๖๑ - ๒๗ มี.ค. ๖๑ ๒๘ มี.ค. ๖๑ 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น. 

๒๘ มี.ค. ๖๑ 

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น. 

ความสามารถพิเศษ ๒๕-๒๖ มี.ค. ๖๑ - ๒๗ มี.ค. ๖๑ ๒๘ มี.ค. ๖๑ 
๒๘ มี.ค. ๖๑ 

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น. 

๒๘ มี.ค. ๖๑ 

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น. 

สอบคัดเลือกและ

คะแนน O-Net 
๒๕-๒๘ มี.ค. ๖๑ ๓๑ มี.ค. ๖๑ ๑ เม.ย. ๖๑ ๕ เม.ย. ๖๑ 

๕ เม.ย. ๖๑ 

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น. 

๘ เม.ย. ๖๑ 

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น. 

แผนการเรียน หองเรียน นักเรียน/หอง รวม/คน 

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ๑๖ ๓๐/๔๐ ๖๐๐ 

วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร – เทคโนโลยี ๑ ๓๐ ๓๐ 

ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร  ๑ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ๑ ๓๐ ๓๐ 

รวมรับนักเรียนท้ังหมด ๑๙ - ๗๐๐ 

ประเภท วิชาท่ีสอบ ว/ด/ป เวลา 

หองเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 

๑๑ มี.ค.๖๑ 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 

วิทยาศาสตร ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 

โดยขอสอบของ สสวท. - 

โควตาภาค ฯ สอบสัมภาษณ ๒๗ มี.ค. ๖๑ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ความสามารถพิเศษ สอบสัมภาษณ ๒๗ มี.ค. ๖๑ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

สอบคัดเลือก คณิตศาสตร – ภาษาไทย - สังคมศึกษาฯ 
๑ เม.ย. ๖๑ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

และคะแนน O-Net วิทยาศาสตร - ภาษาอังกฤษ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑๒๑ หมู ๑๒ ถ.นิตโย อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๑๐  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย จะรับนักเรียนเขาศึกษาตอใน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๑ รับท้ังหมด ๗๐๐ คน           

ดังตอไปน้ี  

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 นักเรียนท่ีจะสมัคร ตองเปนนักเรียนท่ีกําลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในปการศึกษา ๒๕๖๐ และมีคุณสมบัติ

ดังตอไปน้ี 

 ๑.๑ ประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

 ๑.๑.๑ นักเรียนท่ีจะสมัครตองเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐  

        จากโรงเรียนท่ัวประเทศ  

 ๑.๑.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในระดับชั้น ม.๑ - ม.๒ ไมตํ่ากวา ๓.๐๐ และ 

          ระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 

 ๑.๒ ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ๑.๒.๑ รับสมัครนักเรียน จํานวนไมตํ่ากวารอยละ ๒๐ ไดแก ๑๔๐ คน 

    ๑.๒.๒ นักเรียนท่ีจะสมัครตองเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

          จากโรงเรียนในสังกัด สพป. / สพม. จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

    ๑.๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ( ๕ ภาคเรียน ) ไมตํ่ากวา ๓.๒๕  

     และมีระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาพ้ืนฐาน ดังนี ้

แผนการเรียน ระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ รายวิชาละไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร -เทคโนโลยี 

ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รายวิชาละไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 

ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

 ๑.๓ ประเภทความสามารถพิเศษ 

    ๑.๓.๑ รับสมัครนักเรียน จํานวนไมตํ่ากวารอยละ ๕ ไดแก ๓๕ คน 

    ๑.๓.๒ นักเรียนท่ีจะสมัครตองเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐  

     จากโรงเรียนในสังกัด สพป. / สพม. จากโรงเรียนท่ัวประเทศ  

    ๑.๓.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในระดับชั้น ม.๑- ม.๓ ( ๕ ภาคเรียน ) ไมตํ่ากวา ๒.๗๕  

     และมีระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาพ้ืนฐาน ดังนี ้
 

แผนการเรียน ระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ รายวิชาละไมตํ่ากวา ๒.๕๐ 

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รายวิชาละไมตํ่ากวา ๒.๕๐ 

ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

 ๑.๔ ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-Net 

  นักเรียนท่ีจะสมัครตองเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือสําเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ หรือเทียบเทา จากโรงเรียนท่ัวประเทศ 

๒. หลักฐานเอกสารของประกอบการสมัครทุกประเภท 

     ๑. สําเนา ปพ.๑ พรอมลงนามรับรองสําเนา   

     ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนา  

     ๓. สําเนาทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร ๑ ฉบับ พรอมลงนามรับรองสําเนา 

     ๔. สําเนาเอกสารหลักฐานกรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พรอมลงนามรับรองสําเนา (ถามี)    

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

     ๖. สําเนาใบวุฒิบัตร – เกียรติบัตร ความสามารถพิเศษ ปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ พรอมลงนามรับรองสําเนา 

         ( เฉพาะประเภทความสามารถพิเศษ ) 

  หมายเหตุ เอกสารประกอบการสมัครตองนําฉบับจริงมาดวยเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบ 

๓. เอกสารระเบียบการรับสมัคร และวิธีการสมัคร 

  ขอรับใบสมัคร ทุกประเภท  ไดท่ีกลุมบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ

ดาวนโหลด ใบสมัครทางเว็บไซต http://www.tune.ac.th  

  สมัครดวยตนเองทุกประเภท  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ยกเวนประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสมัครไดทาง e-mail : Newtriamne2561@gmail.com  

และตองสงเอกสารประกอบการสมัครฉบับจริงภายในวันสุดทายของการรับสมัครโดยถือตราประทับไปรษณีย 

๔. วิธีการคัดเลือก  

ประเภท วิธีการคัดเลือก 

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
สอบคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร โดยขอสอบของ สสวท. 

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สอบสัมภาษณ 

ความสามารถพิเศษ 

 สอบคัดเลือกและคะแนน O-Net 

- คะแนนรอยละ ๘๐ ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชา  

  คณิตศาสตร วิทยาศาสตรภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา 

- คะแนนรอยละ ๒๐ ใชผลคะแนน O-Net 

 


