
 

 
 

การสมัครเข*าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป4ที่  4  ป4การศึกษา  2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต* 

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป 
ประเภทความสามารถพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต* 
อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โทร 075-378888 โทรสาร 075-378650 
http://www.triamudomsouth.ac.th



 

 

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต8 

เร่ือง  การรับนักเรียนเข8าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปAท่ี  4  ปAการศึกษา 2565 

ประเภท สอบคัดเลือกท่ัวไป  และความสามารถพิเศษ 

---------------------------------------------------------------------- 

เพื่อส(งเสริมและสนับสนุนให6นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปDที่ 3 ได6รับการศึกษาอย(างทั่วถึงตามนโยบาย  

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปDการศึกษา 2565  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต6  จึงขอกำหนดหลักเกณฑWในการรับนักเรียนประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป   และ

ความสามารถพิเศษ เพื่อเข6าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปDที่ 4 ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต6  จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีหลักเกณฑW ดังน้ี 

1. แผนการเรียนท่ีเปSดรับสมัคร 

ผู6สมัครสามารถเลือกแผนการเรียนได6สูงสุด 1 แผนการเรียน จาก 6 แผนการเรียน โดยเป\ดรับสมัคร

นักเรียนดังน้ี 

แผนการเรียน จำนวนนักเรียนท่ีรับ(คน) 

1.1  วิทยาศาสตรW – คณิตศาสตรW 

           - วิทยาศาสตรW - คณิตศาสตรW (ท่ัวไป) 

           - วิทยาศาสตรW -คณิตศาสตรW (เตรียมวิศวะ) 

 

160 

32 
 

1.2  ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตรW 32 

1.3  ภาษาไทย – สังคมศึกษา 32 

1.4  ศิลปd – ภาษาญ่ีปุfนเพ่ือธุรกิจ 16 

1.5  ศิลปd – ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ 32 

1.6  ศิลปd – ภาษาเกาหลี 16 

รวม 320 

ห6องเรียนพิเศษ SME Gifted 30 

รวมท้ังหมด 350 

 

2. คุณสมบัติของผู8สมัคร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู8สมัคร 

2.1.1 สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 3 หรือเทียบเท(า หรือกำลังศึกษาอยู(ในชั้นมัธยมศึกษาปDที่ 3 ปD

การศึกษา 2564 

2.1.2 สถานะโสด 
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2.1.3 มีความประพฤติเรียบร6อย ไม(มีรอยสักนอกร(มผ6า ไม(เจาะลิ้น ไม(แต(งหน6า ทาปาก นักเรียนหญิง

เจาะหูได6ข6างละ ๑ รู นักเรียนชาย ไม(เจาะหู โกนหนวดเคราให6เรียบร6อย และยินดีปฏิบัติตาม

ระเบียบและเง่ือนไขของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต6 

2.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ̂เฉพาะประเภทความสามารถพิเศษ 

2.2.1 หลักเกณฑ̂การรับสมัครด8านความสามารถพิเศษด8านดนตรี นาฏศิลปa ศิลปะ กีฬา  

    ภาษาไทย และวิทยาศาสตร̂ 

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต6 กำหนดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด6าน

ดนตรีสากล นาฏศิลปd ศิลปะ กีฬา ภาษาไทย และวิทยาศาสตรW จำนวน  30  คน  มีคุณสมบัติ

ท่ัวไปตามประกาศ และคุณสมบัติเฉพาะประเภท ดังน้ี 

2.2.1.1 ความสามารถพิเศษด8านดนตรีสากล  รับจำนวน 6 คน  มีคุณสมบัติดังน้ี 

1) ผลการเรียนเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน ไม(น6อยกว(า 2.25 

     2) มีความสามารถพิเศษด6านดนตรี 

          - Wood Wind ( เครื่องเปfาลมไม6 ) 

         - Brass Wind ( เครื่องเปfาลมทองเหลือง ) 

          - Percussions ( เครื่องกระทบ ) 

3) ม ีท ักษะพิเศษด6านการขับร6องเพลงไทยล ูกทุ (ง การขับร6องเพลงไทยสากล     

(เพลงลูกกรุง) การขับร6องเพลงสากล ต6องผ(านการแข(งขันในระดับต(าง ๆ เช(น 

กิจกรรมในสถานศึกษา การแข(งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เคยผ(านการรับ

รางว ัลจากหน(วยงานอื่นหรือจากองคWกรภายนอก ตั้งแต(ระดับสถานศึกษาข้ึน

ไป จนถึงเหร ียญทองระดับชาติ  และต 6องผ ( านการทดสอบภาคปฏ ิบ ั ติ 

ความสามารถการขับร6องต(อหน6า คณะกรรมการ อย(างน6อย 3 บทเพลง โดย

ผู6สมัครต6องเตรียมดนตรี แบ็คกิ้งแทร็ก  มาด6วยตนเองในวันทดสอบ หรือใช6สมารWท

โฟนเปิดได6 

4) มีทักษะพิเศษด6านดนตรีไทย ทักษะการขับร6องเพลงไทยเดิม/ทักษะการบรรเลงเครื่อง

ดนตรีไทยในประเภทต(าง ๆ เช(น ดีด สี ตี เปfา  สามารถแสดงทักษะตามเครื่องดนตรี

ท่ีตนถนัด จำนวน 3 บทเพลง (ผู6ขับร6องให6นำ ฉ่ิง ท่ีใช6ทดสอบมาด6วยตนเอง/ผู6ปฏิบัติ

ทักษะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยให6นำเคร่ืองดนตรีท่ีใช6ทดสอบมาด6วยตนเอง )   

5) มีทักษะพิเศษด6านวงสตริงคอมโบ6 กลองชุด กีต6ารWไฟฟÅา เบสไฟฟÅา คียWบอรWด  

เครื่องดนตรีประกอบวงสตริงคอมโบ6 มีทักษะความสามารถพิเศษเฉพาะการรวมวง

หรือผ(านการแข(งขันในระดับต(าง ๆ เช(น กิจกรรมในสถานศึกษา การแข(งขัน

งานศิลปหัตถกรรม เคยผ(านการรับรางวัลจากหน(วยงานอื่นหรือองคWกรภายนอก 



 - 3 - 

ตั้งแต(ระดับสถานศึกษาขึ้นไปจนถึงเหรียญทองระดับชาติ  แต(ละประเภทเครื่อง

ดนตรี ต6องปฏิบัติ ดังน้ี 

- ผู6ปฏิบัติ กลองชุด สามารถแสดงทักษะการเล(นที่หลากหลายได6  อาทิ 

จังหวะดนตรี ละติน ปÇอป ร็อค บอสซ(า บลูสW แจÇส สวิง ฯลฯ พร6อม

สามารถเล(นกับบทเพลงประกอบที่ตนนำมาเข6ารับการสอบคัดเลือก 

- ผู6ปฏิบัติ กีต6ารWไฟฟÅา เบสไฟฟÅา คียWบอรWด เครื่องดนตรีประกอบวงสตริง 

ต6องสามารถไล(บันไดเสียงขาข้ึนขาลง 3 ชารWป 3 แฟลต 

หมายเหตุ  ผ ู 6 เข 6าสอบต6องสามารถแสดงทักษะความสามารถพิเศษ

ประกอบการพิจารณา และต6องนำเครื ่องดนตรีและอุปกรณW

ประกอบมาด6วยตนเอง 

6) ผู6สมัครต6องเข6าสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษเคร่ืองดนตรีให6ผ(านอย(างใดอย(าง

หน่ึงสามารถบรรเลงเพลงตามที่กำหนด ดังน้ี 

6.1) เพลงสรรเสริญพระบารมี/เพลงชาติไทย/เพลงมหาฤกษW 

6.2) ผ(านการทดสอบความรู6เบื้องต6น ทฤษฎีดนตรีเบื้องต6น (แบบทดสอบ

ปรนัย) 

6.3) สามารถไล(บันไดเสียงขาข้ึนขาลง 3 ชารWป 3 แฟลต ( สำหรับผู6สอบปฏิบัติ

เครื่องเปfา ) 

6.4) สามารถเล(นโน6ตเพลง sing reading ตามที่คณะกรรมการกำหนดได6 

7) ผู6สมัครต6องนำแฟÅมสะสมผลงาน (portfolio) พร6อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะ 

เช(น ภาพถ(าย เกียรติบัตร หรือหนังสือรับรองการทำกิจกรรม พร6อมรับรองสำเนา  

นำมายื่นต(อคณะกรรมการ ในวันสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 21 กุมภาพันธ^ 2565   

เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน8าห8องวิชาการ ใต8ถุนอาคารเรียน 2 

8) ผู6สมัครต6องผ(านการทดสอบความสามารถพิเศษด6านดนตรีท่ีตนถนัดตามท่ี

คณะกรรมการกำหนด 

9) ผลการตัดสินนักเรียนผู6มีทักษะความสามารถพิเศษทางด6านดนตรี เปåนไปตามมติ

ของคณะกรรมการเปåนท่ีส้ินสุด 

หมายเหตุ สถานท่ีทดสอบปฏิบัติด6านดนตรีสากล ณ ห6องปฏิบัติการดนตรีสากล 111 

อาคารเรียน 1 (อาคารศรีวิชัย)             
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2.2.1.2 ความสามารถพิเศษด8านนาฏศิลปa  รับจำนวน ๓ คน  มีคุณสมบัติดังน้ี 

1) ผลการเรียนเฉล่ีย 5 ภาคเรียน ไม(ต่ำกว(า 2.25 

2) เปåนผู6มีความสามารถพิเศษทางการแสดงนาฏศิลปdไทย นาฏศิลปdสากล การเต6น 

แสดงละคร แสดงตลก หรือ แสดงมายากล 

3) มีทักษะความสามารถพิเศษทางด6านนาฏศิลปd เคยผ(านการแสดงในงานกิจกรรม

ของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาในระดับช(วงชั้นที่ 3 เคยผ(านการเข6าร(วมกิจกรรมการ

แสดงงานราชพิธีสำคัญต(าง ๆ หรือเข6าร(วมการประกวด การแข(งขัน จนได6รับ

รางวัลทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ 

โดยมีผลงานเชิงประจักษW มีทักษะกระบวนการทางด6านนาฏศิลปd แขนงต(าง ๆ  

4) ผู6สมัครต6องนำแฟÅมสะสมผลงาน (portfolio) พร6อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะ

ข6างต6น เช(น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง โล(รางวัล ภาพถ(ายกิจกรรม วีดีโอ หรือ การ

เข6าร(วมแสดงกิจกรรมงานต(าง ๆ หรือการเข6าประกวดแข(งขันที่เกี่ยวกับงานด6าน

นาฏศิลปd ทุกประเภท ยื ่นในวันสอบปฏิบัต ิ ว ันที ่  21 กุมภาพันธ̂ 2565         

เวลา 08.30 น.  ณ บริเวณหน8าห8องวิชาการ ใต8ถุนอาคารเรียน 2  

5) ผู6สมัครต6องผ(านการทดสอบภาคปฏิบัติพร6อมสอบสัมภาษณWความรู6ความสามารถ

เฉพาะทางด6านนาฏศิลปdท่ีตนถนัดและตามเกณฑWท่ีคณะกรรมการกำหนด ดังน้ี 

5.1 ผู6สมัครเตรียมความรู6และทักษะการปฏิบัติ เพลง รำวงมาตรฐาน 

5.2 ผู6สมัครต6องเลือกการแสดงนาฏศิลปdท่ีตนถนัดมา 1 การแสดง โดยการ

แสดงท่ีเตรียมมาความยาวไม(เกินเพลงละ 3 นาที พร6อมแผ(นเพลง

ประกอบการแสดงมาในรูปแบบแผ(นซีดี 

5.3 เตรียมผ6าแดงและอุปกรณWประกอบการแสดงมาในวันสอบภาคปฏิบัติ 

6) ผลการตัดสินนักเรียนมีความสามารถพิเศษทางด6านนาฏศิลปd  ให6ถือตามมติ ของ

คณะกรรมการเปåนท่ีส้ินสุด 

หมายเหตุ สถานที ่ทดสอบปฏิบัติทางด6านนาฏศิลปd ห6องปฏิบัติการนาฏศิลปd       

(ห6อง 136) อาคารเรียน 1 (อาคารศรีวิชัย) 

  2.2.1.3  ความสามารถพิเศษด8านศิลปะ (ทัศนศิลปa) รับจำนวน 3 คน  มีคุณสมบัติดังน้ี 

     1)  ผลการเรียนเฉล่ียรวม  5  ภาคเรียน  ไม(น6อยกว(า  2.25 

     2) มีความสามารถในการสร6างสรรคWงานศิลปะ  

    - วาดภาพลายเส6น (Drawing) 

    - วาดภาพระบายสี (สีน้ำ/ สีโปสเตอรW/ สีอะคลีลิค) 

    - เขียนภาพไทย (ประเพณี/ เอกรงคW) 

         3) เคยเข6าร(วมการประกวดแข(งขันศิลปะ 

4) ผู6สมัครต6องนำแฟÅมสะสมผลงาน (portfolio) พร6อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะ

ข6างต6นไปยื่นในวันสอบปฏิบัติ เช(น ผลงานศิลปะ, เกียรติบัตร, หนังสือรับรองและ
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ภาพกิจกรรมการเข6าร(วมการประกวดแข(งขันหรือการเข6าร(วมกิจกรรมต(าง ๆ ท่ี

เกี่ยวกับงานด6านศิลปะ เปåนต6น ยื่นในวันสอบปฏิบัติ วันที่ 21 กุมภาพันธ^ 2565 

เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน6าห6องวิชาการ ใต6ถุนอาคารเรียน 2 

หลักเกณฑ̂และกติกาการสอบ (ทัศนศิลปa) 

1. หัวข6อในการสอบคือ “โควิดกับวิถีไทย” 

2. ผู6สมัครต6องเตรียมอุปกรณWการวาดภาพมาด6วยตนเอง ทางคณะกรรมการจะ

แจกให6เฉพาะ กระดาษร6อยปอนดW ขนาด A3 (11 x 15 น้ิว) เท(าน้ัน 

3. ห6ามนำภาพต6นแบบมาดูในการสอบ 

4. ห6องสอบ อาคารทัศนศิลปd การสอบใช6เวลา 3 ช่ัวโมง (9.00 - 12.00 น.) 

   5) ผลการตัดส้ินของคณะกรรมการถือเปåนท่ีส้ินสุด 

   หมายเหตุ สถานท่ีทดสอบปฏิบัติด6านศิลปะ (ทัศนศิลปd) ห6องปฏิบัติการทัศนศิลปd 

 

2.2.1.4 ความสามารถพิเศษด8านกีฬา  จำนวน 7 คน  มีคุณสมบัติดังน้ี 

1) ผลการเรียนเฉล่ียรวม  5  ภาคเรียน  ไม(น6อยกว(า  2.25 

2) ได6รับรางวัลด6านกีฬา ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1  และรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

ระดับจังหวัด หรือระดับภาคขึ ้นไป (ยกเว6น กีฬาฟุตบอล และวอลเลย^บอล)      

ย่ืนหลักฐานตัวจริง ในวันสมัครพร6อมถ(ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต6อง 

3) ผู6สมัครต6องนำแฟÅมสะสมผลงาน (portfolio) พร6อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะ

ข6างต6น เช(น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง และภาพกิจกรรมการเข6าร(วมการประกวด

แข(งข ันหรือการเข 6าร (วมกิจกรรมต(าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวก ับงานด6านกีฬา เป åนต6น              

ยื่นในวันสอบปฏิบัติ วันที่ 21 กุมภาพันธ^ 2565 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน6า

ห6องวิชาการ ใต6ถุนอาคารเรียน 2 

4) ผู6สมัครต6องผ(านการทดสอบความสามารถด6านกีฬาท่ีตนถนัดตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 

หมายเหตุ สถานท่ีทดสอบปฏิบัติด6านกีฬา สนามฟุตซอลบริเวณหน6าเสาธง 

 

  2.2.1.5 ความสามารถพิเศษด8านทักษะภาษาไทย  รับจำนวน 3 คน  มีคุณสมบัติดังน้ี 

1) กำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 3 ในปDการศึกษา 2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

      - ต6องมีเกรดเฉล่ียสะสม ในช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 1 - 3 จำนวน 5 ภาคเรียน  

        ไม(ต่ำกว(า 3.00  

     - ถ6าสมัครแผนการเรียนวิทยาศาสตรW – คณิตศาสตรW ต6องมีผลการเรียนเฉล่ีย 

        สะสมช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 1 - 3 จำนวน 5 ภาคเรียนของรายวิชา 

        วิทยาศาสตรWพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรWเพ่ิมเติม คณิตศาสตรWเพ่ิมเติม และ 

        คณิตศาสตรWเพ่ิมเติม โดยแต(ละรายวิชาผลการเรียนเฉล่ียไม(ต่ำกว(า 3.50  
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2) เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ. 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 

(ฉบับจริง)  

3) แฟÅมสะสมผลงาน (portfolio) พร6อมหลักฐานเอกสาร เช(น เกียรติบัตร หนังสือ

รับรอง รูปถ(าย เปåนต6น ยื ่นในวันสอบปฏิบัติ วันที ่ 21 กุมภาพันธ^ 2565        

เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน6าห6องวิชาการ ใต6ถุนอาคารเรียน 2 

        ความสามารถพิเศษ ด8านทักษะภาษาไทย 

1) มีคุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ตาม

ข6อท่ี 1 – 3 

2) มีความสามารถด6านภาษาทักษะภาษาไทย 

3) เคยเข6าร(วมแข(งขันและได6ร ับรางวัล ระดับอำเภอ ระดับเขตพื ้นท่ี

การศึกษาหรือระดับจังหวัดข้ึนไป 

4) ผู 6สมัครต6องนำแฟÅมสะสมผลงาน (portfolio) พร6อมหลักฐานแสดง

คุณสมบัติเฉพาะข6างต6นมายื่นในวันสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 21 กุมภาพันธW 

2565 เช(น เกียรติบัตร รูปถ(าย เปåนต6น 

5) ผู6สมัครต6องทดสอบภาคปฏิบัติ ความสามารถพิเศษ ด6านทักษะภาษาไทย 

ตามเกณฑWทดสอบความสามารถพิเศษ ที่กำหนดท6ายประกาศน้ี ในวัน

สอบปฏิบัติ 

6) ผู6สมัครต6องทดสอบภาคปฏิบัติ ความสามารถพิเศษ ด6านทักษะภาษาไทย

ตามเกณฑWทดสอบความสามารถพิเศษ ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ̂ 2565 

เกณฑ^พิจารณา ผู6สมัครสอบต6องผ(านเกณฑWการพิจารณาคุณสมบัติและผ(าน

การทดสอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษจากกรรมการท่ี

โรงเรียนแต(งตั ้ง โดยพิจารณาจากผู 6ที ่มีคะแนนสูงสุด 3 

อันดับ ถ6าผลคะแนนเท(ากัน ให6พิจารณาจากคะแนนเฉล่ีย

สะสม 5 ภาคเร ียนและนำเสนอให8คณะกรรมการรับ

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต8 ถือเปiนท่ีสุด  
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    ทักษะด8านภาษาไทย 

     1. ทักษะการอjานทำนองเสนาะ 

        1.1 ทดสอบการอjานกลอนบังคับ ท่ีคณะกรรมการกำหนด ดังน้ี 

 พระโฉมยงองคWอภัยมณีนาถ เพลินประพาสพิศดูหมู(มัจฉา 

 เหล(าฉลามล6วนฉลามตามกันมา ค(อยเคล่ือนคลาคล6ายคล6ายในสายชล 

 ฉนากอยู(คู(ฉนากไม(จากคู(                  ข้ึนฟfองฟูพ(นฟองละอองฝน 

 ฝูงพิมพาพาฝูงเข6าแฝงวน             บ6างผุดพ(นฟองน้ำบ6างดำจร 

 กระโห6เรียงเคียงกระโห6ข้ึนโบกหาง   ลอยสล6างกลางกระแสแลสลอน 

 มังกรเก่ียวเล้ียวลอดกอดมังกร      ประชุมซ(อนแฝงชลข้ึนวนเวียน 

 ฝูงม6าน้ำทำท(าเหมือนม6าเผ(น        ข้ึนลอยเล(นเล้ียวลัดฉวัดเฉวียน                         

 ตะเพียนทองท(องน้ำนำตะเพียน      ดาษเดียรดูเพลินจนเกินมา 

                       ท่ีมา : เร่ืองพระอภัยมณี 

 1.2 ทดสอบการอjานทำนองเสนาะ ตามความถนัดของผู6เข6าสอบ ไม(จำกัดจำนวนบท 

2. ทักษะการกลjาวสุนทรพจน̂ 

        ทดสอบการกล(าวสุนทรพจนWและการพูดฉับพลัน ท่ีคณะกรรมการกำหนด ดังน้ี  

     - หัวข6อ “ภาษาไทยคือหัวใจของการศึกษา” เวลาไม(เกิน 5 นาที 

  3. ทักษะการเลjานิทาน 

        ทดสอบการเล(านิทาน ตามความถนัดของผู6เข6าสอบ จำนวน 1 เร่ือง 

  4. ทักษะการร8องเพลงกลjอมเด็ก เพลงบอก และเพลงพ้ืนบ8านทุกชนิด 

 ทดสอบการการร6องเพลงกล(อมเด็ก เพลงบอก และเพลงพ้ืนบ6านทุกชนิด ตามความ 

  ถนัดของผู6เข6าสอบ จำนวน 2 บทเพลง 

 5. ทักษะการแตjงคำประพันธ̂ 

       ทดสอบการแตjงคำประพันธ̂ ท่ีคณะกรรมการกำหนด ดังน้ี 

      - คณะกรรมการกำหนดหัวให6ในวันทดสอบความสามารถ   

         ใช6เวลาในการแต(งไม(เกิน  15  นาที 

6. ทักษะการเขียนเรียงความ 

        ทดสอบการเขียนเรียงความ ท่ีคณะกรรมการกำหนด ดังน้ี 

     - คณะกรรมการกำหนดหัวให6ในวันทดสอบความสามารถ   

         ใช6เวลาในการแต(งไม(เกิน  15  นาที 

7. ทักษะการคัดลายมือ 

ทดสอบการคัดลายมือ ท่ีคณะกรรมการกำหนดข6อความท่ีจะคัดและรูปแบบอักษร      

ดังน้ี 

             - ใช6ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

             - คัดตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด 



 - 8 - 

 - ใช6ปากกาลูกล่ืนสีดำ ขนาด 0.5 มิลลิเมตร ตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด ใช6สอบ

เวลา 1 ช่ัวโมง 

   เกณฑ̂การให8คะแนน 

        1. ใช6ตัวอักษรตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ 

       2. ถูกต6องตามอักขรวิธี 

       3. อ(านง(าย เปåนระเบียบ สะอาดเรียบร6อย 

* ข8อความท่ีคัดคณะกรรมการจะกำหนดให8* 

 

  2.2.1.6 ความสามารถพิเศษด8านวิทยาศาสตร^ (จรวดขวดน้ำ เครื่องบิน และการแสดงทาง

วิทยาศาสตร̂) จำนวน 8 คน  มีคุณสมบัติดังน้ี 

1) จรวดขวดน้ำ รับจำนวน 2 คน 

1.1) ผลการเรียนเฉล่ียรวม  5  ภาคเรียน  ไม(น6อยกว(า 2.75 

1.2) ได6รับรางวัลการแข(งขันจรวดขวดน้ำ (ระดับจังหวัดขึ ้นไป) และต6องย่ืน

หลักฐานตัวจริง ในวันสอบปฏิบัติพร6อมถ(ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต6อง 

1.3) ผ ู 6สม ัครต 6องนำแฟÅมสะสมผลงาน (portfolio) พร 6อมหล ักฐานแสดง

คุณสมบัติเฉพาะข6างต6น เช(น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง และภาพกิจกรรม

การเข6าร(วมการประกวดแข(งขันหรือการเข6าร(วมกิจกรรมต(าง ๆ ที่เกี่ยวกับ

งานด6านจรวดขวดน้ำ ยื่นในวันสอบปฏิบัติ วันที่ 21 กุมภาพันธ^ 2565 

เวลา 08.30  ณ บริเวณหน8าห8องวิชาการ ใต8ถุนอาคารเรียน 2 

1.4) ผู6สมัครต6องผ(านการสอบปฏิบัติ จรวดขวดน้ำ ทักษะการใช6เครื่องช(าง เช(น 

ส่ิว สว(าน เล่ือยไฟฟÅา การเปfาลมร6อน เปåนต6น ท่ีตนถนัดตามท่ีคณะกรรมการ

กำหนด 

1.5) ผู6สมัครต6องเตรียมอุปกรณWในการสอบปฏิบัติจรวดขวดน้ำมาเอง คือ ขวด

น้ำอัดลมจำนวน 4 ขวด  คัตเตอรW กรรไกร กาวร6อน ดินน้ำมัน แปÅง  

1.6) สถานท่ีสอบปฏิบัติด6านวิทยาศาสตรW ห6องปฏิบัติการวิทยาศาสตรW (245)  

2) เคร่ืองบิน รับจำนวน 3 คน 

2.1) ผลการเรียนเฉล่ียรวม  5  ภาคเรียน  ไม(น6อยกว(า 2.75 

2.2) ได6รับรางวัลการแข(งขันเคร่ืองบิน และมีทักษะการใช6วิทยุบังคับ  

2.3) ผ ู 6สม ัครต 6องนำแฟÅมสะสมผลงาน (portfolio) พร 6อมหล ักฐานแสดง

คุณสมบัติเฉพาะข6างต6น เช(น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง และภาพกิจกรรม

การเข6าร(วมการประกวดแข(งขันหรือการเข6าร(วมกิจกรรมต(าง ๆ ที่เกี่ยวกับ

งานด6านเคร ื ่ องบ ิน ย ื ่นในว ันสอบปฏ ิบ ั ติ  21 ก ุมภาพ ันธ ^  2565              

เวลา 08.30  ณ บริเวณหน8าห8องวิชาการ ใต8ถุนอาคารเรียน 2 
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2.4) ผู6สมัครต6องผ(านการสอบปฏิบัติเครื่องบินที่ตนถนัดตามที่คณะกรรมการ

กำหนด 

2.5) สถานท่ีสอบปฏิบัติด6านวิทยาศาสตรW ห6องปฏิบัติการวิทยาศาสตรW (241)  

3) การแสดงทางวิทยาศาสตร̂ (Science Show) รับจำนวน 3 คน 

   3.1) ผลการเรียนเฉล่ียรวม  5  ภาคเรียน  ไม(น6อยกว(า  2.75 

   3.2) ได6รับรางวัลด6านการแสดงทางวิทยาศาสตรW (Science Show)  รางวัล

ชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ  1  และรองชนะเลิศอันดับที่  2 ระดับจังหวัด 

หรือ ระดับภาคขึ้นไป ต6องยื่นหลักฐานตัวจริง ในวันสอบปฏิบัติ  พร6อมถ(าย

เอกสารและรับรองสำเนาถูกต6อง 

  3.3) ผู 6สมัครต6องนำแฟÅมสะสมผลงาน (portfolio) พร6อมหลักฐานแสดง 

คุณสมบัติเฉพาะข6างต6น เช(น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง และภาพกิจกรรม

การเข6าร(วมการประกวดแข(งขันหรือการเข6าร(วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตรW 

เปåนต6น ยื่นในวันสอบปฏิบัติ วันที่ 21 กุมภาพันธ^ 2565 เวลา 08.30น.  

ณ บริเวณหน6าห6องวิชาการ  ใต6ถุนอาคารเรียน 2    

   3.4) ผู 6สมัครต6องผ(านการทดสอบความสามารถการแสดงทางวิทยาศาสตรW 

(Science Show) ท่ีตนถนัดตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 

  3.5) สถานท่ีสอบปฏิบัติด6านวิทยาศาสตรW ห6อง 231 อาคารเรียน 2 ช้ัน 3 

 

3. วิธีการสมัคร 

  สมัครผ(านระบบออนไลนW  ระหวjางวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ^ 2565  ไม(เว6นวันหยุดราชการ   

(วันที่ 23 กุมภาพันธW 2565 สิ้นสุดการรับสมัครภายในเวลา 16.30 น.) สมัครผ(านระบบออนไลนW ทางเว็บไซตW  

http://www.triamudomsouth.ac.th   โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 

3.1 นักเรียนกรอกข6อมูลผ(านระบบออนไลนW และ ชำระเงินค(าสมัครสอบ โดยโอนเงินผ(านบัญชี

ธนาคารกร ุงไทย บัญชีเลขที ่  779-0-60519-4 สาขาเทสโก 8โลต ัส นครศร ีธรรมราช                      

ชื ่อบัญชี งานทดสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต8  เปåนจำนวนเงินคนละ  100 บาท   

พร6อมบันทึกชjวยจำในการโอนเงิน เปiนชื่อ-สกุล นักเรียน และเก็บหลักฐานสลิปการโอนเงิน   

คjาสมัครเม่ือชำระแล8วจะไมjคืนไมjวjากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

   3.2 ผู6สมัครสอบเตรียมอัพโหลดหลักฐานการสมัครสอบ เปiนไฟล̂รูปภาพท่ีชัดเจน (สกุล : .jpg หรือ .png) 

(1) ไฟลWรูปถ(ายนักเรียนหน6าตรงขนาด 1 นิ้ว (ไม(เกิน 6 เดือน ) รูปหน6าตรง ต6องเปåนไฟลWรูปที่เปåน

ภาพชัดเจน (ไม(ใช(ไฟลW pdf) รูปภาพชุดนักเรียนหน6าตรง พื้นหลังสีฟÅาหรือสีน้ำเงิน ขนาด 1 น้ิว 

รูปเต็มเท(านั้น ไม(มีขอบพื้นโตÇะ ไม(มีขอบกระดาษ หรือพื้นที่ที่ไม(เกี่ยวข6องกับรูปนักเรียนหน6า

ตรง  ตรวจสอบการวางแนวให6เปåนแนวต้ัง ให6เรียบร6อย 

(2) ไฟลWรูปบัตรประชาชน (เฉพาะด6านหน6า ไม(มีขอบท่ีไม(เก่ียวข6องกับบัตร ) 

(3) ไฟลWรูปสำเนาทะเบียนบ6านของนักเรียน (หน6าข6อมูลบ6าน  และ หน6าท่ีมีช่ือนักเรียน) 
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(4) ไฟลWรูประเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ปพ.1  5 ภาคเรียน) ที่นายทะเบียน และ

ผู6บริหารโรงเรียนลงนามแล6ว  และประทับตราโรงเรียน (ด6านหน6าและด6านหลัง) 

(5) ไฟลWรูปหลักฐานสลิปการโอนเงินค(าสมัคร ที่แสดงรหัสอ6างอิง วัน เดือน ปD และเวลาที่โอน 

ระหว(างวันที่ 19-23 กุมภาพันธW 2565 (23 กุมภาพันธW 2564 ภายในเวลา 16.30 น.) และรับ

หลักฐานการชำระเงินวันสอบคัดเลือก  

3.3 กรอกใบสมัคร ผ(านทางเว็บไซตW  http://www.triamudomsouth.ac.th ให6ถูกต6องครบถ6วน    

พร6อมอัพโหลดหลักฐานการสมัครสอบ ผู6สมัครต6องตรวจสอบข6อมูลของตนเองให6ละเอียดถูกต6องก(อน

กดยืนยันการสมัคร  

3.4 กรณีไม(สามารถสมัครผ(านระบบออนไลนWได6ด6วยตนเอง  ให6มาสมัครผ(านระบบออนไลนW ณ โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาภาคใต6 อาคารเรียน 2 (อาคาร 7 ช้ัน) ตามวันเวลาท่ีกำหนด ภายในเวลา 16.30 น. 

3.5 นักเรียนสามารถเข6าตรวจรายชื่อของตนเองในระบบการรับสมัคร หรือ ทางเว็บไซตWของ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต6  http://www.triamudomsouth.ac.th  หลังเวลา 15.00 น. ของ

วันถัดไป หากมีข6อสงสัยหรือไม(ได6รับอนุมัติผลการสมัคร ให6ติดต(อทางโทรศัพท^ 075-378888 ,   

092-628-7543 หรือ 064-9166-910 ภายในเวลาราชการ  

3.6 นักเรียนที่สมัครแล6ว แต(ไม(ได6รับการอนุมัติผลการสมัครภายในวันที่ 23 กุมภาพันธW  2565 ให6ติดต(อท่ี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต6 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ^ 2565 เวลา 09.00 น. โดยพร6อมกัน ณ 

บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียน 2 (อาคารเรียน 7 ชั้น) และเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ตามข6อ 

3.2 มาด6วย  การแต(งกายชุดนักเรียนตามระเบียบโรงเรียนเดิม 

หมายเหตุ นักเรียนความสามารถพิเศษ สมัครได6 วันที ่ 19-20 กุมภาพันธW 2565 และสอบปฏิบัติ

ความสามารถพิเศษตามความถนัด วันที่ 21 กุมภาพันธW 2565 หากนักเรียนสอบปฏิบัติไม(ผ(าน

ให6ย่ืนสมัครประเภทท่ัวไปใหม(อีกคร้ังภายในวันท่ี 23 กุมภาพันธW 2565 เวลา 16.30 น. 

 

4. การประกาศรายช่ือผู8มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู6มีสิทธิ์สอบ ห6องสอบ  รหัสประจำตัวผู6สอบ ทางเว็บไซตWโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต6  

http://www.triamudomsouth.ac.th  วันจันทร̂ท่ี 28 กุมภาพันธ̂ 2565   

 

5. การพิมพ̂บัตรประจำตัวผู8เข8าสอบ  

  ผู6สมัครสอบ ที่มีชื ่อในบัญชีผู6มีสิทธิ์สอบ จะต6องพิมพWบัตรเข6าห6องสอบ และนำมาเปåนหลักฐานคู(กับบัตร

ประชาชนตัวจริงในวันสอบ สามารถพิมพWบัตรเข6าห6องสอบ ผ(านทางเว็บไซตW http://www.triamudomsouth.ac.th  

ต้ังแต(วันท่ี 1-5 มีนาคม 2565 
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 6. การสอบคัดเลือก     

  6.1 กำหนดวัดสอบคัดเลือก วันเสาร̂ท่ี 5 มีนาคม 2565 

  6.2 นักเรียนมาถึงสนามสอบเวลา 07.30 น. ผ(านจุดคัดกรอง  ต6องปฏิบัติตามมาตรการของสนามสอบ    

สวมหน6ากากอนามัยทางการแพทยW และล6างมือด6วยเจลแอลกอฮอลW  เพื่อการปÅองกันการแพร(ระบาดของ

เช้ือโควิด-19  ดังน้ี 

  6.3 นักเรียนท่ีสามารถเข8าห8องสอบได8 

6.3.1 มีใบรับรองผลตรวจ ATK เปåนลบ ภายใน 72 ชั่วโมง (นับตั้งแต(วันที่ 2 มีนาคม 2565 จนถึงวัน

สอบ)  และอุณหภูมิไม(เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให8ผู8เข8าสอบ  สอบห8องปกติ 

6.3.2 มีใบรับรองผลตรวจ ATK เปåนลบ ภายใน 72 ชั่วโมง (นับตั้งแต(วันที่ 2 มีนาคม 2565 จนถึงวัน

สอบ)  และอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให8ผู8เข8าสอบ  นั่งพักคอย ที่จุดพักคอย แล6ววัด

อุณหภูมิอีกครั้ง ถ6าอุณหภูมิไม(เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให8ผู8เข8าสอบ สอบห8องปกติ  แต(ถ6า

อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให8ผู8เข8าสอบ  สอบห8องพิเศษ 1 

6.3.3 ผู6สมัครสอบติดโควิด-19 มาแล6ว แต(ไม(เกิน 90 วัน มีใบรับรองแพทยWว(าไม(มีการแพร(เชื้อ และมี

ใบรับรองผลตรวจ ATK เปåนลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ( นับตั้งแต(วันที่ 2 มีนาคม 2565 จนถึงวัน

สอบ) และอุณหภูมิไม(เกิน 37.5 องศาเซลเซียส  ให8ผู8เข8าสอบ  สอบห8องปกติ 

6.3.4 ผู 6สมัครสอบติดโควิด-19 มาแล6ว แต(ไม(เกิน 90 วัน มีใบรับรองแพทยWว(าไม(มีการแพร(เช้ือ         

แต(มีใบรับรองผลตรวจ ATK เปåนบวก ภายใน 72 ช่ัวโมง ( นับต้ังแต(วันท่ี 2 มีนาคม 2565 จนถึง

วันสอบ) และอุณหภูมิไม(เกิน 37.5 องศาเซลเซียส  ให8ผู8เข8าสอบ  สอบห8องพิเศษ 2 

หมายเหตุ  ใบรับรองผลตรวจ ATK  ต8องรับรองโดยเจ8าหน8าท่ีทางการแพทย̂ จากคลินิก/โรงพยาบาล 

ที่ใช6แบบฟอรWมของคลินิก/สถานพยาบาล หรือใช6แอพพลิเคชั่นหมอพร6อมยื่น ณ จุดคัดกรองได6 

(โรงเรียนไม(เก็บเอกสาร) โดยมีข6อมูลวันที่ตรวจนับตั้งแต(วันที่ 2 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 5 

มีนาคม 2565 มีชื่อนักเรียน (ผู6รับการตรวจ) ชื่อผู6ตรวจรับรอง ลงชื่อรับรอง หรือ ประทับตรา

คลินิก หรือ ตราโรงพยาบาล และมีผลการตรวจแสดงต(อเจ6าหน6าท่ีท่ีจุดคัดกรอง 

   6.4 นักเรียนท่ีสมัครสอบแล8ว พบวjา หลังสมัครสอบ ติดโควิด-19 และยังไมjหายปáวย และ ผลตรวจ 

     ATK เปiนบวก ไมjอนุญาตให8เข8าสอบ   

   6.5 ผู8สมัครสอบท่ีไมjมีใบรับรองผลตรวจ ATK ภายใน 72 ช่ัวโมง (นับต้ังแต(วันท่ี 2 มีนาคม 2565  

     จนถึงวันสอบ) หรือ ใบรับรองผลการตรวจ ATK ตรวจกjอนวันท่ี  2 กุมภาพันธ̂ 2565  มาแสดงใน 

     วันสอบจะไมjอนุญาตให8เข8าสอบและไมjคืนเงินคjาสมัครสอบ 

   6.6 สถานท่ีสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต6 เลขท่ี 1 หมู(ท่ี 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม  

      จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   6.7 วิธีการสอบคัดเลือก ขอบเขตเนื ้อหาเปåนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ทั้งในส(วนที่เปåนสาระการเรียนรู6พื้นฐาน และ

สาระการเรียนรู6เพ่ิมเติม โดยมีลักษณะของข6อสอบ เปåนข6อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  เน้ือหาในการ

สอบ 5 รายวิชา ได6แก(  
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   1) วิชาคณิตศาสตรW  

   2) วิทยาศาสตรWและวิทยาการคำนวณ 

   3) ภาษาไทย  

   4) ภาษาอังกฤษ  

   5) สังคมศึกษา  

   ตามรายละเอียดดังตาราง 

ลำดับ 

ท่ี 
เวลา รหัสวิชา 

รายวิชา 

ท่ีสอบ 

น้ำหนักคะแนนแยกตามแผนการเรียน 

วิทยW-คณิต 

(ท่ัวไป และ

เตรียมวิศวะ) 

ภาษาอังกฤษ 

- คณิตฯ 

ภาษาไทย 

- สังคม ฯ 

ศิลปd 

ภาษาจีน, 

ญ่ีปุfน, เกาหลี 

1 
08.30-10.10 น.  

(100 นาที) 
ท000001 

คณิตศาสตรW 60 60 30 30 

ภาษาไทย 30 40 60 60 

2 10.20-11.20 

(60 นาที) 
ท000002 ภาษาอังกฤษ 30 70 50 60 

พักกลางวัน 11.20-12.20 น  (60 นาที) 

3 
12.20-14.00 น. 

(100 นาที) 
ท000003 

วิทยาศาสตรW 100 50 50 50 

สังคมศึกษา 30 30 60 50 

คะแนนรวม (คะแนน) 250 250 250 250 

 

  6.8 หลักฐานที่ใช8ในการเข8าสอบ ผู6 เข6าสอบจะต6องนำบัตรเข6าห6องสอบ ที่พิมพWออกจากระบบรับ

สมัครสอบ(พิมพWสี) และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับตัวจริง เพ่ือแสดงตนในการเข6าห6องสอบ  

 6.9 อุปกรณ̂ท่ีใช8ในการสอบ  ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาสีน้ำเงิน ห6ามใช6น้ำยาลบคำผิด 

6.10 การแตjงกาย  ชุดนักเรียนโรงเรียนปöจจุบัน 

 

7. เกณฑ̂การพิจารณาผลการสอบ 

 การพิจารณาผลการสอบ ดังน้ี  

 7.1 พิจารณาจากคะแนนรวมของทุกรายวิชาของผู6เข6าสอบคัดเลือก และเรียงลำดับคะแนน 

     สูงสุดไปต่ำสุดของแต(ละแผนการเรียน เพ่ือประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีผ(านคัดเลือกตาม 

     จำนวนท่ีรับสมัครของแต(ละแผน และบัญชีสำรอง 
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 7.2 หากผู6สอบมีคะแนนรวมเท(ากัน จะพิจารณาตัดสินจากคะแนนรายวิชาตามแผนการเรียน ดังน้ี 

กลุjมท่ี แผนการเรียน การตัดสินคะแนน(เรียงตามลำดับ) 

1 วิทยาศาสตรW-คณิตศาสตรW  

(ท่ัวไป และ เตรียมวิศวะ) 

คณิตศาสตรW, วิทยาศาสตรW, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

2 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตรW คณิตศาสตรW, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตรW, ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

3 ภาษาไทย-สังคม ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตรW และวิทยาศาสตรW 

4 ศ ิลปd-ภาษาญี ่ป ุ fน, ภาษาจีน 

และภาษาเกาหลี 

ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตรW และวิทยาศาสตรW 

  

  หากคะแนนเท(ากันทุกวิชาจะพิจารณาจากลำดับการสมัครสอบ และการตัดสินของคณะกรรมการ 

รับนักเรียนระดับโรงเรียน ถือเปåนข6อยุติ 

 

 8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

            ประกาศผลการสอบ วันเสาร^ที ่  12 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซตWโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต6  

http://www.triamudomsouth.ac.th  และบอรWดประชาสัมพันธWโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต6 

 

9. การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน  

      นักเรียนท่ีมีรายช่ือผ(านการสอบคัดเลือก ตามประกาศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไปรายงานตัวและ

มอบตัว ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565  เพื่อเปåนนักเรียนชั้นมัธยมปDที่ 4 ปDการศึกษา 2565 ของโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต6 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 2 (อาคารเรียน 7 ชั้น) รายละเอียดจะแจ6ง

ให6ทราบอีกคร้ังในการประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 

 

 

                   ประกาศ ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธW  พ.ศ. 2565 

 

 

            (นายพีระพงษW  สองวิหค) 

                ผู6อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต6 
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 (แนบท6ายประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต6 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธW 2565) 

 

กำหนดการปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปAท่ี 4 ปAการศึกษา 2565 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต8 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ปA  

การดำเนินการ 

สอบคัดเลือก 

โควตา 14 

จังหวัด

ภาคใต8 

สอบคัดเลือก รอบท่ัวไป 

ห8องเรียนพิเศษ 

SME Gifted 

เง่ือนไขพิเศษ 

(ถ8ามี) คัดเลือกท่ัวไป 

ความสามารถพิเศษ 

(ดนตรี, นาฏศิลปa, 

ศิลปะ, กีฬา, ภาษาไทย 

และวิทยาศาสตร̂) 

ประกาศการสอบ

คัดเลือก 

20-30 ม.ค.

2565 

15-18 ก.พ. 

2565 

15-18 ก.พ. 2565 15-18 ก.พ. 2565 - 

กรอกข8อมูลและสมัคร 

ทางเว็บไซต̂(ออนไลน̂) 

20-30 ม.ค.

2565 

19-23 ก.พ. 

2565 

19-20 ก.พ. 2565 19-23 ก.พ. 2565 19-23 ก.พ.

2565 

สมัครออนไลน̂ด8วย

ตนเองไมjได8 ติดตjอ

สมัครออนไลน̂ท่ี

โรงเรียน 

20-30 ม.ค.

2565 

19-23 ก.พ. 2565 19-20 ก.พ. 2565 19-23 ก.พ 2565 19-23 ก.พ.

2565 

สอบปฏิบัติ - - 21 ก.พ. 2565 -- - 

ประกาศผลสอบปฏิบัติ - - 22 ก.พ. 2565 - - 

ประกาศรายช่ือผู8มี

สิทธิสอบ /เลขท่ีน่ัง

สอบ 

2 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 

พิมพ̂บัตรเข8าห8องสอบ 2-5 ก.พ. 2565 1-5 มี.ค. 2565 1 - 5 มี.ค. 2565 1 - 7 มี.ค. 2565 1-5 มี.ค. 2565 

สอบคัดเลือก 5 ก.พ. 2565 5 มี.ค. 2565 5 มี.ค. 2565  

(สอบเลือกแผนการเรียน) 
7 มี.ค. 2565 5 มี.ค. 2565 

ประกาศผลสอบ 9 ก.พ. 2565 ภายใน  

12 มี.ค. 2565 

ภายใน  

12 มี.ค. 2565 

8 มี.ค. 2565 ภายใน  

12 มี.ค. 2565 

รายงานตัว 12 ก.พ. 2565 ภายใน  

15 มี.ค. 2565 

ภายใน  

15 มี.ค. 2565 

ภายใน 

10 มี.ค. 2565 

ภายใน  

15 มี.ค. 2565 

มอบตัว 12 ก.พ.2565 ภายใน  

21 มี.ค. 2565 

ภายใน  

21 มี.ค. 2565 

ภายใน 

10 มี.ค. 2565 

ภายใน  

21 มี.ค. 2565 

ปฐมนิเทศนักเรียน วันเสาร̂ท่ี 26 และ วันอาทิตย̂ท่ี  27  มีนาคม  2565 


