
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ 

เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปกีารศึกษา ๒๕๖๖ 

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

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งนโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ให้โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                        

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้ก าหนดประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๖  ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. ประเภทการรับนักเรียน 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    

ปีการศึกษา  ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๒ ประเภท  ได้แก่ ๑) ประเภทโควตาเรียนดี  ๒) ประเภทรอบทั่วไปและ

ความสามารถพิเศษ   ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖  ตามรายละเอียด

ดังนี้ 

๑) ประเภทโควตาเรียนดี  รับร้อยละ ๒๐ 

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร 

๑. เป็นนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนต้น หรือก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓                   

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.๑ – ม. ๓ (๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  

๓. เป็นโสด ไม่จ ากัดอายุ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรค       

ต่อการศึกษา 

๔. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 

 

................../เอกสารการสมัคร 



๒ 

 เอกสารการสมัคร 

๑. ใบสมัครของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ 

๒. ใบรับรองผลการเรียน ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้น ม. ๑ - ม. ๓  

๓. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารส าคัญอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

๔. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑ ๑/๒  จ านวน ๓ รูป 

๕. เอกสารรับรองการเป็นนักเรียนหรือเป็นนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 ปฏิทินการรับสมัคร 

สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ   

รับสมัคร   วันที่ ๑๑ – ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ประกาศรายชื่อ  วันที่  ๑๗  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๖ 

สอบคัดเลือก  วันที่  ๒๑  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ประกาศผล  วันที่ ๒๔ มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายงาน/มอบตัว  วันที่ ๒๘ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ (เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.) 

   ณ อาคารหอประชุม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ 

 

 ตารางสอบคัดเลือก 

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เวลา วิชา คะแนน 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์ ๖๐ 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ ๖๐ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ ๖๐ 

 

***ข้อสอบ  เนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

......../๒. ประเภทการสอบคัดเลือกทั่วไป 



๓ 

๒) ประเภทการสอบคัดเลือกทั่วไปและความสามารถพิเศษ  (ใช้คะแนนสอบ ๕ วิชา) 

 

๒.๑ ประเภทการสอบคัดเลือกทั่วไป รับร้อยละ๗๕ 

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร 

๑.  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒. ไม่จ ากัดผลการเรียน 

๓. ไม่จ ากัดอายุ 

๔. ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 

๕. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไมเ่ป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

๖. เป็นโสด 

๗. ความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 

 เอกสารการสมัคร 

๑. ใบสมัครของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ 

๒. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือใบรับรองผลการเรียนที่รับรองว่าก าลังศึกษา

อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ชุด 

๔. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑ ๑/๒  จ านวน ๓ รูป 

๕. ใบรับรองความประพฤติ 

๖. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล หรือเอกสารส าคัญอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

........../ปฏิทินการรับสมัครประเภทรอบทั่วไป 

 



๔ 

 ปฏิทินการรับสมัครประเภทรอบท่ัวไป 

สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ   

รับสมัคร    วันที่ ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

    เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ประกาศรายชื่อ   วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

สอบคัดเลือก   วันที่ ๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

    เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  

    โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

ประกาศผล   วันที่ ๗ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

     เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป 

รายงานตัว/มอบตัว  วันที่ ๑๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

     เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๒.๐๐ น.  

ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

 

๒.๒ ประเภทความสามารถพิเศษ รับร้อยละ ๕ 

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร 

เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ ทักษะทาง

วิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ซึ่งมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน (ม. ๑ – ม. ๓) ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐   จะต้องมีเกียรติบัตร

หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับจังหวัดหรือระดับภาคหรือระดับประเทศ 

 

 เอกสารการสมัคร 

๑. ใบสมัครของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ 

๒. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือใบรับรองผลการเรียนที่รับรองว่าก าลัง

ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ชุด 

............/๔. รูปถ่ายนักเรียน  



๕ 

๔. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑ ๑/๒  จ านวน ๓ รูป 

๕. ใบรับรองความประพฤติ 

๖. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล หรือเอกสารส าคัญอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

๗. ส าเนาเกียรติบัตร หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับจังหวัดหรือระดับภาค หรือ

ระดับประเทศ 

 

 ปฏิทินการรับสมัครประเภทความสามารถพิเศษ 

สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ 

รับสมัคร    วันที่ ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

    เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ประกาศผลความสามารถพิเศษ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

สอบคัดเลือกแผนการเรียน วันที่ ๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

    เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  

    โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

ประกาศผล   วันที่ ๗ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

     เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป 

รายงานตัว/มอบตัว  วันที่ ๑๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

     เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๒.๐๐ น.  

ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

........../ตารางสอบคัดเลือกประเภทรอบทั่วไปและความสามารถพิเศษ 



๖ 

 ตารางสอบคัดเลือกประเภทรอบท่ัวไปและความสามารถพิเศษ 

ตารางสอบคัดเลือก / สอบจัดห้องเรียน   วันที่ ๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เวลา วิชา จ านวนข้อ คะแนน 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์ ๔๐ ๔๐ 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ ๔๐ ๔๐ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สังคมศึกษา ๔๐ ๔๐ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๔๐ 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาษาไทย ๔๐  ๔๐  
***ข้อสอบแบบเลือกตอบชนิด ๔ ตัวเลือก  เนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 การประกาศผล 

๑. ประกาศผล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

๒. ประกาศผลทางเวปไซต์  WWW.tn.ac.th 

 

 หลักฐานการมอบตัว 

๑. ทะเบียนบ้านตัวจริงของนักเรียน บิดา มารดา และส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่าย

เอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน ๑ ชุด 

๒. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด  ๑ ๑/๒ นิ้ว  จ านวน ๒ รูป 

๓. หลักฐานปพ. ๑ (๕ ภาคเรียน) และถ่ายส าเนาเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน ๑ ชุด 

๔. นักเรียนที่ได้รับการประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวและมอบตัวภายในเวลาที่

ก าหนด (เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.) เท่านั้น  หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียน

จะเรียกผู้สอบได้ส ารองตามจ านวนที่รับ ตามล าดับต่อไป 

 

๒. แผนการรับนักเรียน 

 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จ านวน ๑๕  ห้อง  ห้องละ ๔๐ คน   

รวมจ านวน  ๖๐๐  คน 

........../๓. ค่าใช้จ่ายและการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 

http://www.tn.ac.th/


๗ 

๓. ค่าใช้จ่ายและการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 

ที ่ แผนการเรียน ห้อง เงินบ ารุงการศึกษา (บาท/ภาค) 
๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเรียน (Smat Program) 
ม.๔.๑ ๘,๐๐๐ 

๒ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(Health Science Program) 

ม.๔.๒ ๖,๐๐๐ 

๓ แผนการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering Program) 

ม.๔.๓ ๖,๐๐๐ 

๔ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (Technology Computer 
Program) 

ม.๔.๔ ๖,๐๐๐ 

๕ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
(Science and Mathematic Program) 

ม.๔.๕-๔.๘ ๓,๐๐๐ 

๖ แผนการเรียนนิติศาสตร์  รัฐศาสตร์ 
(Political Science and Law Program) 

ม.๔.๙ ๓,๐๐๐ 

๗ แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาอังกฤษ 
(English Program) 

ม.๔.๑๐ ๓,๐๐๐ 

๘ แผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส – ญี่ปุ่น 
(French and Japanese Program) 

ม.๔.๑๑ ๓,๐๐๐ 

๙ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน 
(Chinese Program) 

ม.๔.๑๒ ๓,๐๐๐ 

๑๐ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาเกาหลี 
(Koreanese Program) 

ม.๔.๑๓ ๓,๐๐๐ 

๑๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(Sports Science Program) 

ม.๔.๑๔ ๓,๐๐๐ 

๑๒ แผนการเรียนศิลปกรรม  
(Fine Art Program) 

ม.๔.๑๕ ๓,๐๐๐ 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

 

            (นายชัยลักษณ์   รักษา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ 


