
 
 
 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 (เดิม)  เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    

ปีการศึกษา 2564 

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

    เพ่ื อ ให้ การรับนั ก เรียนชั้ น มั ธยมศึ กษ าปี ที่  3  (เดิ ม ) เข้ าศึ กษ าต่ อชั้ น มั ธยมศึ กษ าปี ที่  4                     
ปีการศึกษา  2564 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ                        
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 55 ที่รัฐต้องด าเนินการให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 2542 และที ่แก้ไขเพิ ่ม เต ิม  พระราชบัญญัติการศึกษา                   
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                  
และที ่แก้ไขเพิ ่ม เต ิม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้าน เมืองที ่ดี                   
พ.ศ. 2546 และที ่แก ้ไขเพิ ่ม เต ิม ค าสั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 28/2559 เรื ่ อง                    
ให้จัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                     
ที ่ 19/2560 เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการแผนการศึกษาแห่ งชาติ                  
พ.ศ. 2560 - 2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที ่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื ่อง มาตรการป้องกันการทุจริต                     
ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาและมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ                
ที่แก้ไขการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 มาตรา  10 มาตรา 30 มาตรา 45                         
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546                        
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรม การ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 
และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรั บ
นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียน ดังนี้ 
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1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

     1.1   เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ที่ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

     1.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2.00 ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง แจ้งผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ลงวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2564  

     1.3   มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมิน และไม่ประพฤติผิดระเบียบวินัย
ของโรงเรียน (ตามกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ปี 2548) 

       
 

2.  หลักฐานการสมัคร 

     ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  

ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  
 

3. ก าหนดวันรับสมัคร  ประกาศผล  และรายงานตัว  

 ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม   วันที่  15  กุมภาพันธ์  2564 

        เวลา  09.00 – 12.00 น.  

 ผ่านระบบออนไลน์  
 

 รับแบบฟอร์มการสมัคร     วันที่  17  กุมภาพันธ์ 2564  

        เวลา 12.00 – 16.30 น.  

 ผ่านระบบออนไลน์ 
 

 ยื่นแบบฟอร์มการสมัคร    วันที่  22 - 25  กุมภาพันธ์ 2564 

             ผ่านระบบออนไลน์   

 ประกาศและยืนยันสิทธิ์ตามโครงสร้างแผนการเรียน       วันที่  10  มีนาคม  2564 

 เวลา  09.00 – 12.00 น.  

 ณ ใต้หอประชุมสมบูรณ์ – เสาวรัตน์ นิ่มละออ 
 

    ยื่นใบสมัคร (รอบสอง)     วันที่  10  มีนาคม  2564 

                                                       เวลา  09.00 – 12.00 น.  

   ณ ใต้หอประชุมสมบูรณ์ – เสาวรัตน์ นิ่มละออ  
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 ประกาศและยืนยันสิทธิ์ตามโครงสร้างแผนการเรียน      วันที่  13  มีนาคม  2564 

 (รอบสอง)              เวลา  09.00 – 12.00 น.  

        ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (เดิม)  วันที่  18  มีนาคม  2564 

 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา  09.00 – 12.00 น.  

          ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 

 มอบตัว                  วันที่  9  พฤษภาคม  2564    

                   เวลา  09.00 – 12.00 น.  

 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 หมายเหตุ   หากไม่มายืนยันสิทธิ์ รายงานตวั และมอบตัว ตามวัน และเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ ์
 

4.  จ านวนที่รับ  434  คน ดังนี้     

4.1 ห้องเรียนปกติ 
4.1.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      จ านวน 168 คน 
4.1.2 แผนการเรียนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์    จ านวน  36 คน 
4.1.3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์    จ านวน  80 คน 
4.1.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส    จ านวน  36 คน 
4.1.5 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน    จ านวน  40 คน 
4.1.6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น    จ านวน  40 คน 
4.1.7 แผนการเรียนศิลป์ - ดนตรี      จ านวน  18 คน 
4.1.8 แผนการเรียนศิลป์ - อาชีพ      จ านวน  16 คน 
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5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

    ตามโครงสร้างแผนการเรียน  

    5.1 พิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ดังนี้ 
 

แผนการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 

ผลการเรียนเฉลี่ย 

วิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

ไม่น้อยกว่า 

ผลการเรียนเฉลี่ย 

วิชาคณิตศาสตร์
และ

ภาษาอังกฤษ 

ไม่น้อยกว่า 

ผลการเรียนเฉลี่ยวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย และสังคม
ศึกษาฯ 

ไม่น้อยกว่า 

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์   

3.00 2.80 - - 

2. แผนการเรียนเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ 

3.00 2.80 - - 

3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – 
คณิตศาสตร์ 

2.50 - 2.30 - 

4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – 
ภาษาฝรั่งเศส 

2.30 - - 2.00 
5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – 
ภาษาจีน 

6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – 
ภาษาญี่ปุ่น 

7. แผนการเรียนศิลป์ - ดนตรี 
2.00 - - - 

8. แผนการเรียนศิลป์ - อาชีพ 
 

 5.2  นักเรียนเลือกแผนการเรียนได้เพียง 1 แผนการเรียนเท่านั้น 

 5.3  การคัดเลือกนักเรียน จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยของแต่ละแผนการเรียน เรียงจากมากไปน้อย 

          ตามจ านวนที่รับได้ 
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หมายเหตุ : 

1.  นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก จะมีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก็ต่อเมื่อจบการศึกษา 

     ภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) ภายใน วันที่  9  เมษายน  พ.ศ.2564 

2.  นักเรียนต้องมารายงานตัว มอบตัว และด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามปฏิทินการรับนักเรียนของ 

     โรงเรียนทุกขั้นตอน หากไม่มา ตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

 
ประกาศ ณ วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

 
 
                                (นายสมพร   สังวาระ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


