
 

 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ก าหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ประเภทห้องเรียนปกติ 
ตารางสอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

 

ก าหนดการด าเนินการ 
ก าหนดการ วันที่ เวลา สถานที่ 

วันประกาศผล วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563 09.00 – 16.30 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พัฒนาการสุวรรณภูมิ 

รายงานตัว วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 09.00 – 16.30 น. ระบบออนไลน์ผ่าน www.tupp.ac.th 
วันมอบตัว             วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2563 ลงทะเบียน 08.00 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

พัฒนาการสุวรรณภูมิ 
 
หมายเหตุ   1)  ในวันสอบนักเรียนต้องมาเข้าแถวที่โรงเรียน เวลา 07.30 น. บริเวณใต้อาคารเรียน ตามหมายเลขห้อง
ที่จัดไว้ รับฟังค าชี้แจง และข้ึนห้องสอบพร้อมครูผู้คุมสอบ 
       2)  ในวันสอบให้นักเรียนน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครหรือบัตรประจ าตัวประชาชน  ดินสอด า 2B  ยางลบ
ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงินหรือด า มาด้วย  และนักเรียนต้องแต่งชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม   
               3)  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน  รายงานในระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเพ่ือยืนยัน
การเข้าเรียน   
       4)  ในวันมอบตัวให้ผู้ปกครองน านักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน  มาลงทะเบียนประชุมผู้ปกครองและ
มอบตัวนักเรียน 
 
 

เวลา (นาที) วิชาที่สอบ คะแนน 
07.30 น. เข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง  
08.15 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ 

08.30-09.20 น. คณิตศาสตร์ 20 คะแนน 
09.25-10.15 น. วิทยาศาสตร์ 20 คะแนน 
10.20-10.50 น. ภาษาไทย 20 คะแนน 
10.55-11.25 น. สังคมศึกษา ฯ 20 คะแนน 
11.30-12.00 น. ภาษาอังกฤษ 20 คะแนน 

 รวม 100 คะแนน 



 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

แนวปฏิบัติของนักเรียนในการเข้าสอบ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 
 

ก าหนดการสอบ 

 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 
 

 (กระดาษค าตอบชุดที่ 1) 08.30-09.20 น.  วิชาคณิตศาสตร์  (ปรนัย 20 ข้อ) 
  09.25-10.15 น.  วิชาวิทยาศาสตร์  (ปรนัย 30 ข้อ) 
  10.20-10.50 น.    วิชาภาษาไทย  (ปรนัย 30 ข้อ) 

(กระดาษค าตอบชุดที่ 2) 10.55-11.25 น.    วิชาสังคมศึกษา ฯ  (ปรนัย 30 ข้อ) 
   11.30-12.00 น.  วิชาภาษาอังกฤษ  (ปรนัย 30 ข้อ) 
 

***************** 
ข้อปฏิบัติและสิ่งที่ต้องน ามาใชวั้นสอบ 

  1. บัตรประจ าตัวสอบหรือบัตรประชาชน 
  2. ดินสอด า 2B กบเหลาดินสอ และยางลบดินสอ 
  3. ปากกาลูกลื่น (ไม่อนุญาตให้ใช้ปากกาเจล)  
  4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักเรียนเท่านั้น 
  5. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลา 
  6. ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสารและนาฬิกาดิจิทัล (Smart Watch) ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
  7. ไม่อนุญาตให้น าข้อสอบออกจากห้องสอบ 
  8. การสอบใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548  
  9. ขอให้นักเรียนมาถึงสถานที่สอบเวลา 07.30 น. เพื่อเตรียมพร้อมขึ้นห้องสอบในเวลา 08.15 น. 
 

***************** 
ข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่เชื้อโรค COVID-19 ส าหรับนักเรียนเข้าสอบ 

ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 1. ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองเตรียมหน้ากากอนามัยสวมตลอดเวลาที่อยู่ ณ สนามสอบ และผ่านจุดคัดกรองบุคคล  
              และนักเรียนที่มาเข้าสอบ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ 
 2. ควรล้างมือให้สม่ าเสมอด้วยสบู่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์  (โดยโรงเรียนมีจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์) 
 3. เลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการเสี่ยง ทั้งอาการ ไอ จาม น้ ามูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ 
 4. ควรดูแลสุขภาพร่างกาย ออกก าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ 
 5. จัดเตรียมสถานทีจ่อดรถบริเวณด้านหน้าโรงเรียน และเดินผ่านจุดคัดกรองที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ 
 6. ผู้ปกครองรอนักเรียนตามจุดต่าง ๆ โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing 
 7. ด าเนินการจัดสอบด้วยการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ แทนการเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดการสอบ 
 8. การจัดเตรียมสถานที่สอบ โรงเรียนด าเนินการท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ เปิดห้องสอบระบายอากาศ และ 
              จัดโต๊ะสอบห้องละไม่เกิน 20 คน  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 



 

 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ก าหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปีการศึกษา 2563 

ประเภทแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   
ตารางสอบวันวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 

เวลา (นาที) วิชาที่สอบ คะแนน 
07.30 น. เข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง  
08.15 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ 

08.50-10.20 น. คณิตศาสตร์ 50 คะแนน 
10.30–12.00 น. วิทยาศาสตร์ 50 คะแนน 

 รวม 100 คะแนน 

 
ก าหนดการด าเนินการ 

ก าหนดการ วันที่ เวลา สถานที่ 
วันประกาศผล วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563   09.00 – 16.30 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการสุวรรณภูมิ 
รายงานตัว วันอาทิตยท์ี่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2563 09.00 – 16.30 น. ระบบออนไลน์ผ่าน 

www.tupp.ac.th 
วันมอบตัว             วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 ลงทะเบียน 08.00 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการสุวรรณภูมิ 
 

หมายเหตุ   1)  ในวันสอบนักเรียนต้องมาเข้าแถวที่โรงเรียน เวลา 07.30 น. บริเวณใต้อาคารเรียน ตามหมายเลขห้อง
ที่จัดไว้ รับฟังค าชี้แจง และข้ึนห้องสอบพร้อมครูผู้คุมสอบ 
       2)  ในวันสอบให้นักเรียนน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครหรือบัตรประจ าตัวประชาชน  ดินสอด า 2B  ยางลบ
ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงินหรือด า มาด้วย  และนักเรียนต้องแต่งชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม   
               3)  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน  รายงานในระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเพ่ือยืนยัน
การเข้าเรียน   
       4)  ในวันมอบตัวให้ผู้ปกครองน านักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน  มาลงทะเบียนประชุมผู้ปกครองและ
มอบตัวนักเรียน 
  



 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

แนวปฏิบัติของนักเรียนในการเข้าสอบ ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ปีการศึกษา 2563 
 

ก าหนดการสอบ 

 วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.4 
   08.50-10.20 น.  วิชาคณิตศาสตร์  (ปรนัย 25 ข้อ) 
   10.30–12.00 น.  วิชาวิทยาศาสตร์  (ปรนัย 60 ข้อ) 
 

***************** 
 

ข้อปฏิบัติและสิ่งที่ต้องน ามาใชวั้นสอบ 
  1. บัตรประจ าตัวสอบหรือบัตรประชาชน 
  2. ดินสอด า 2B กบเหลาดินสอ และยางลบดินสอ 
  3. ปากกาลูกลื่น (ไม่อนุญาตให้ใช้ปากกาเจล)  
  4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักเรียนเท่านั้น 
  5. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลา 
  6. ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสารและนาฬิกาดิจิทัล (Smart Watch) ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
  7. ไม่อนุญาตให้น าข้อสอบออกจากห้องสอบ 
  8. การสอบใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548  
  9. ขอให้นักเรียนมาถึงสถานที่สอบเวลา 07.30 น. เพื่อเตรียมพร้อมขึ้นห้องสอบในเวลา 08.15 น. 
 

***************** 
ข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่เชื้อโรค COVID-19 ส าหรับนักเรียนเข้าสอบ 

ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 1. ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองเตรียมหน้ากากอนามัยสวมตลอดเวลาที่อยู่ ณ สนามสอบ และผ่านจุดคัดกรองบุคคล  
              และนักเรียนที่มาเข้าสอบ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ 
 2. ควรล้างมือให้สม่ าเสมอด้วยสบู่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์  (โดยโรงเรียนมีจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์) 
 3. เลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการเสี่ยง ทั้งอาการ ไอ จาม น้ ามูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ 
 4. ควรดูแลสุขภาพร่างกาย ออกก าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ 
 5. จัดเตรียมสถานทีจ่อดรถบริเวณด้านหน้าโรงเรียน และเดินผ่านจุดคัดกรองที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ 
 6. ผู้ปกครองรอนักเรียนตามจุดต่าง ๆ โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing 
 7. ด าเนินการจัดสอบด้วยการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ แทนการเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดการสอบ 
 8. การจัดเตรียมสถานที่สอบ โรงเรียนด าเนินการท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ เปิดห้องสอบระบายอากาศ และ 
              จัดโต๊ะสอบห้องละไม่เกิน 20 คน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 



 

 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ก าหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปีการศึกษา 2563 

ประเภทแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์   
ตารางสอบวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 

เวลา (นาที) วิชาที่สอบ คะแนน 
07.30 น. เข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง  
08.15 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ  

08.50-10.20 น. คณิตศาสตร์ 50 คะแนน 
10.30–12.00 น. ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน 

 รวม 100 คะแนน 

 
ก าหนดการด าเนินการ 

ก าหนดการ วันที่ เวลา สถานที่ 
วันประกาศผล วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563   09.00 – 16.30 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการสุวรรณภูมิ 
รายงานตัว วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2563 09.00 – 16.30 น. ระบบออนไลน์ผ่าน 

www.tupp.ac.th 
วันมอบตัว             วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 ลงทะเบียน 08.00 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการสุวรรณภูมิ 
 

หมายเหตุ   1)  ในวันสอบนักเรียนต้องมาเข้าแถวที่โรงเรียน เวลา 07.30 น. บริเวณใต้อาคารเรียน ตามหมายเลขห้อง
ที่จัดไว้ รับฟังค าชี้แจง และข้ึนห้องสอบพร้อมครูผู้คุมสอบ 
       2)  ในวันสอบให้นักเรียนน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครหรือบัตรประจ าตัวประชาชน  ดินสอด า 2B  ยางลบ
ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงินหรือด า มาด้วย  และนักเรียนต้องแต่งชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม   
               3)  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน  รายงานในระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเพ่ือยืนยัน
การเข้าเรียน   
       4)  ในวันมอบตัวให้ผู้ปกครองน านักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน  มาลงทะเบียนประชุมผู้ปกครองและ
มอบตัวนักเรียน 
 
 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

แนวปฏิบัติของนักเรียนในการเข้าสอบ ม.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร ์ปีการศึกษา 2563 
 

ก าหนดการสอบ 

 วันอาทิตย์ท่ี 7 มิถุนายน 2563 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ม.4 
   08.50-10.20 น.  วิชาคณิตศาสตร์  (ปรนัย 25 ข้อ) 

  10.30–12.00 น.  วิชาภาษาอังกฤษ  (ปรนัย 60 ข้อ) 
***************** 

ข้อปฏิบัติและสิ่งที่ต้องน ามาใชวั้นสอบ 
  1. บัตรประจ าตัวสอบหรือบัตรประชาชน 
  2. ดินสอด า 2B กบเหลาดินสอ และยางลบดินสอ 
  3. ปากกาลูกลื่น (ไม่อนุญาตให้ใช้ปากกาเจล)  
  4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักเรียนเท่านั้น 
  5. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลา 
  6. ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสารและนาฬิกาดิจิทัล (Smart Watch) ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
  7. ไม่อนุญาตให้น าข้อสอบออกจากห้องสอบ 
  8. การสอบใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548  
  9. ขอให้นักเรียนมาถึงสถานที่สอบเวลา 07.30 น. เพื่อเตรียมพร้อมขึ้นห้องสอบในเวลา 08.15 น. 
 

 

***************** 
ข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่เชื้อโรค COVID-19 ส าหรับนักเรียนเข้าสอบ 

ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 1. ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองเตรียมหน้ากากอนามัยสวมตลอดเวลาที่อยู่ ณ สนามสอบ และผ่านจุดคัดกรองบุคคล  
              และนักเรียนที่มาเข้าสอบ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ 
 2. ควรล้างมือให้สม่ าเสมอด้วยสบู่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์  (โดยโรงเรียนมีจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์) 
 3. เลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการเสี่ยง ทั้งอาการ ไอ จาม น้ ามูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ 
 4. ควรดูแลสุขภาพร่างกาย ออกก าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ 
 5. จัดเตรียมสถานทีจ่อดรถบริเวณด้านหน้าโรงเรียน และเดินผ่านจุดคัดกรองที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ 
 6. ผู้ปกครองรอนักเรียนตามจุดต่าง ๆ โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing 
 7. ด าเนินการจัดสอบด้วยการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ แทนการเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดการสอบ 
 8. การจัดเตรียมสถานที่สอบ โรงเรียนด าเนินการท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ เปิดห้องสอบระบายอากาศ และ 
              จัดโต๊ะสอบห้องละไม่เกิน 20 คน  

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 


