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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ปีการศึกษา 2564 
............................................................. 

 

 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยัง
คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงก าหนดแนวทาง 
การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
 

 1.  เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 
     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  มีพ้ืนที่บริการเป็นนักเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอ    
เมืองร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วย  ต าบลเหนือเมือง ต าบลหนองแวง ต าบลดงลาน ต าบลสีแก้ว  ต าบลปอภาร  
อ าเภอศรีสมเด็จ ประกอบด้วย ต าบลหนองใหญ่ ต าบลโพธิ์สัย  ดังมีรายชื่อโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 
 

  1. โรงเรียนบ้านดงลาน            2. โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
                     3. โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง              4. โรงเรียนบ้านโคกสง่า 

5. โรงเรียนบ้านโสกเชือก            6. โรงเรียนบ้านเหล่าขาม 
7. โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ  8. โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 
9. โรงเรียนบ้านแวงวิทยา   10. โรงเรียนบ้านหนองยูง 
11. โรงเรียนบ้านดงสวอง   12. โรงเรียนบ้านปอภาร 

  13. โรงเรียนทรายทองวิทยา  14. โรงเรียนบ้านโนนสีดา 
  15. โรงเรียนบ้านโพธิ์สัยสว่างวิทย์  16. โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่  

17. โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว  18. โรงเรียนบ้านคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 
  19. โรงเรียนบ้านโพนทอง   20. โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา 
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2.  จ านวนนักเรียนที่รับ 

 

      2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์) Gifted Program  

รับนักเรียนชาย หญิง จ านวน 35 คน 
           2.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์) Gifted Program 

  รับนักเรียนชาย-หญิง จ านวน 35 คน 

3. วันรับสมัคร วันประกาศผล วันรายงานตัว วันสอบจัดชั้น และวันมอบตัว 

      3.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  (ห้องเรียนพิเศษ ความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Gifted Program) 
  รับสมัคร  วันที่  19 - 23  มีนาคม  2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

  สอบคัดเลือก 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   วันที่  27   มีนาคม  2564 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   วันที่  27   มีนาคม  2564 
       ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว วันที่   2    เมษายน 2564 
        เวลา  09.00 – 12.00 น. 
   

4.  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  รับนักเรียนชาย-หญิง จ านวน 200 คน โดยรับนักเรียนดังนี้ 
     2.1.1 รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน จ านวน 120 คน 
     2.1.2 รับนักเรียนทั่วไป จ านวน 80 คน 
 

          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  รับนักเรียนชาย-หญิง จ านวน 160 คน โดยรับนักเรียนดังนี้ 
     2.3.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รับนักเรียน จ านวน 120 คน 
     2.3.2 แผนการเรียน คณิตฯ - ภาษา จ านวน 40 คน 

 
 

 5.  คุณสมบัติของนักเรียน 
 

      5.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
     5.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  หรือเทียบเท่า 
     5.1.2 ไม่จ ากัดอายุ 
     5.1.3 เพศชายและเพศหญิง 
     5.1.4 ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 

       
 



3 
 

        5.2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
     5.2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  หรือเทียบเท่า 
     5.2.2 ไม่จ ากัดอายุ 
     5.2.3 เพศชายและเพศหญิง 
     5.2.4 ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 

6.  หลักฐานการรับสมัคร 

 

      6.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
     6.1.1 ใบสมัคร (ที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว) 
     6.1.2 รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดสุภาพ ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
     6.1.3 ใบรับรองผลการเรียนที่แสดงว่าจบหลักสูตรประถมศึกษา หรือเทียบเท่าหรือ
ใบรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
     6.1.4 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

 

      6.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
     6.2.1 ใบสมัคร (ท่ีกรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว) 
     6.2.2 รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดสุภาพ ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
(ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
     6.2.3 ใบรับรองผลการเรียนที่แสดงว่าจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าหรือ
ใบรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
     6.2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

 

     7. วันรับสมัคร วันประกาศผล วันรายงานตัว วันสอบจัดชั้น และวันมอบตัว 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  รับสมัคร  วันที่ 19 – 23  มีนาคม  2564  
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
  สอบจัดชั้นเรียน    วันที่  27  มีนาคม   2564 
  ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว  วันที่   2   เมษายน  2564  

เวลา  09.00 – 12.00 น. 
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หมายเหตุ 
1. หากนักเรียนคนใด ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้ว ไม่มาสอบ และไม่มามอบตัวตามวันเวลา 
    ทีก่ าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
2. การมอบตัวของนักเรียน จะต้องด าเนินการมอบตัวโดยผู้ปกครอง (ตัวจริง) เท่านั้น 
3. สอบถามรายละเอียดได้ที่  089 – 712 – 8889      ว่าทีร่้อยตรี พรเทพ  โพธิ์พันธุ์ 

085 – 773 – 6597   นายไพบูลย์  โสภาพล 
    061 – 103 - 3039 นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน 
    081 – 261 – 5233   นางฉวีวรรณ   จุรุฑา 
     

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  มีนาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
          ว่าที่ร้อยตรี 
       (พรเทพ   โพธิ์พันธุ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


