
        โรงเรียนอุดมดรุณี  
        Udomdarunee School          โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลศิ 

 คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนอุดมดรุณี S.M.-EP
 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนในเขต    
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุโขทยั เขต 1 และ 2 ได้
พฒันาศกัยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาองักฤษ  

2. เพื่อคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความพร้อมทางดา้น 
ความรอบรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ ได้เข้า ศึกษาต่อในระดับชั้ น
มัธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  1  โ ค ร ง ก า ร ห้ อ ง เ รี ย น พิ เ ศ ษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (S.M.)  และโครงการ 
จดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ(EP) 
ของโรงเรียนอุดมดรุณี โดยจัดค่ายพฒันาศกัยภาพ
ทางดา้นวชิาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
3. เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาของนกัเรียนชั้น ป.6 
ในจงัหวดัสุโขทยั ใหสู้งข้ึนเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
 

การด าเนินงาน 2B-UD 

รอบแรก : คดัเลือกนกัเรียนชั้น ป.6 เขา้ค่าย 
    1. สมคัรตามเกณฑท่ี์โรงเรียนกาํหนด 
    2. สอบคดัเลือกเพื่อเขา้ค่าย จาํนวน 60 คน 
       2.1 วชิาท่ีสอบและคะแนนสอบ 
           1) วทิยาศาสตร์ 60 ขอ้ 60 คะแนน 
               (ฟิสิกส์ 20 ขอ้ เคมี 20 ขอ้ และ ชีววทิยา 20 ขอ้) 
           2) คณิตศาสตร์ 30 ขอ้ 30 คะแนน 
           3) ภาษาองักฤษ 10 ขอ้ 10 คะแนน 
   3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน รวมทุกรายวชิา เตม็ 100 
คะแนน  เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คดัเลือก 60 คนแรก  
ถา้คะแนนคนสุดทา้ยเท่ากนัพิจารณาคะแนนตามรายวชิา  
ท่ีสูงกวา่ตามลาํดบั ดงัน้ี วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
ภาษาองักฤษ 
  * การประการผลคดัเลือกของโรงเรียนถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 
รอบท่ีสอง : การเขา้ค่ายของนกัเรียนท่ีผา่นรอบแรก  
(จาํนวน 60 คน) 
   1. นกัเรียนตอ้งมาเขา้ค่ายตามท่ีโรงเรียนกาํหนดจาํนวน 
2 วนั ไม่คา้งคืน 
   2. ศึกษาเรียนรู้ฝึกปฏิบติั และทดสอบตามเกณฑ์
ประเมินของโรงเรียนกาํหนด ดงัน้ี 
      2.1 ภาคทฤษฎี 70 คะแนน (5 วชิา ๆ ละ 14 คะแนน) 
      2.2 ภาคปฏิบติั 30 คะแนน (5 วชิา ๆ ละ 6 คะแนน)  

S.M.-EP 

โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2563 
1. หอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (S.M.) จาํนวน 15 คน 
  1.1 นกัเรียนท่ีมีความเป็นเลิศทางวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (ส่ง Portfolio) จาํนวน 1 คน 
  1.2 สอบคดัเลือก และเขา้ค่าย 2B-UD ผา่นเกณฑค์ดัเลือกท่ีโรงเรียนกาํหนด จาํนวน 14 คน  
2. โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษ เป็นส่ือ (EP) จาํนวน 6 คน 
  2.1 นกัเรียนท่ีมีความเป็นเลิศดา้นภาษาองักฤษ  วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ส่ง Portfolio) 
จาํนวน 1 คน 
  2.2 สอบคดัเลือก และเขา้ค่าย 2B-UD ผา่นเกณฑค์ดัเลือกตามท่ีโรงเรียนกาํหนด จาํนวน 5 คน 
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 3. ใชค้ะแนนรวมทั้งหมดของภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
100 คะแนน เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คดัเลือก
จาํนวนนกัเรียนตามท่ีโรงเรียนกาํหนด ถา้คะแนนคน
สุดทา้ยเท่ากนั พิจารณาคะแนนตามรายวชิาท่ีสูงกวา่
ตามลาํดบั ดงัน้ี วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาองักฤษ 
4. การประกาศผลคดัเลือกนกัเรียน ป.6/2562 เขา้
ศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนอุดมดรุณี ตามโครงการ2BUD 
ถือเป็นท่ีส้ินสุด  



กาํหนดการ 
      16-20 ธ.ค. 62  ประชาสัมพนัธ์ แนะแนวโครงการ 2BUD  
    16-20  ธ.ค. 62  รับสมคัรนกัเรียน ณ โรงเรียนท่ีกาํลงั 
                               เรียนชั้น ป.6 ตามคุณสมบติัท่ีกาํหนด 
       24-26 ธ.ค. 62 รับสมคัรนกัเรียน ณ หอ้งประชุม 
                               วชิาการ ชั้น 2 อาคาร 4 (อาคาร 
                               ราชพฤกษ)์ โรงเรียนอุดมดรุณี   
       3 ม.ค. 63        สอบคดัเลือกเขา้ค่าย 2BUD คร้ังท่ี 7 
                              ณ  อาคารอุดมวิทย ์ชั้น 3โรงเรียนอุดมดรุณี 
                              (เวลา 08.30-11.30 น.) 
       6 ม.ค. 63       ประกาศรายช่ือนกัเรียนมีสิทธิเขา้ค่าย 
                             (http://www.ud.ac.th) 

     10-11 ม.ค. 63  เขา้ค่าย 2BUD คร้ังท่ี 7 
       14 ม.ค. 63     ประกาศผลผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาต่อหอ้งเรียน 
                             พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (S.M.) 
                              และโครงการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้
                             ภาษาองักฤษเป็นส่ือ (EP) แบบรับตรง   
       20 ม.ค. 63    รายงานตวั ณ หอ้งประชุม 1 อาคาร 4 
                            (อาคารราชพฤกษ)์ โรงเรียนอุดมดรุณี 

เอกสารหลกัฐานของผูมี้สิทธิสมคัร 
1. ใบรับรองกาํลงัศึกษาชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 
2. ใบสมคัร 2BUD ของโรงเรียนอุดมดรุณี 
3. ใบรับรองผลการเรียนของผูส้มคัรจากโรงเรียนเดิมชั้น ป.4-ป.5 แยกเป็น 
   1) คะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) ไม่ตํ่ากวา่ 3.00 
   2) คะแนนเฉล่ียรายวิชาวทิยาศาสตร์ ไม่ตํ่ากวา่ 3.00 
   3) คะแนนเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากวา่ 3.00 
   4) คะแนนเฉล่ียรายวิชาภาษาองักฤษ ไม่ตํ่ากวา่ 3.00 
4. สาํเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัร 

ปีการศึกษา 2561 
   1. นายคุณานนัต ์ ทองแสน (ร.ร.อนุบาลสุโขทยั) คณะแพทยศาสตร์ ม.น. 
   2. นายธนชวลั  อเนก (ร.ร.อนุบาลสุโขทยั) คณะแพทยศาสตร์ ม.น. 
   3. น.ส.ณฐัณิชา  เกตุทิม (ร.ร.อนุบาลสุโขทยั) คณะแพทยศาสตร์ ม.น. 
   4. น.ส.ญาณิศา  แกว้เคลือบ (ร.ร.อนุบาลสุโขทยั) คณะแพทยศาสตร์ ม.น. 
   5. น.ส.วรีพร  อนัเล่ห์ (ร.ร.อนุบาลสุโขทยั) คณะแพทยศาสตร์ ม.น. 
   6. น.ส.กลุวดี  ปีวงั (ร.ร.วดัคุง้ยาง) คณะแพทยศ์าสตร์ ม.น. 
  7. ด.ช.นิติพงษ ์  โพธ์ิสวรรค ์(ร.ร.กวางตง) ไดค้ะแนนเตม็โอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

ผลงานนักเรียนห้องเรียนพเิศษ S.M.โรงเรียนอุดมดรุณี 
ปีการศึกษา 2559 
  1. นายสิรภูมิ อริยวงศ ์(รร.อนุบาลสุโขทยั) คณะแพทยศาสตร์ ม.ช. 
  2. นายชาคริต  แสงสวา่ง (รร.วดัคูหาสุวรรณ) คณะทนัตแพทยศาสตร์ ม.น. 
  3. น.ส.พิชญา คงรักษา (รร.อนุบาลสุโขทยั) คณะทนัตแพทยศาสตร์ ม.น. 
  4. น.ส.ณิชาภทัร พลเหิม (รร.กวางตง) คณะแพทยศาสตร์ ม.น 
. 
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ผลงานนักเรียนห้องเรียนพเิศษ EP โรงเรียนอุดมดรุณี 
1. ด.ญ.สุพรรณิการ์ ทรัพยร์ําลึก (รร.อนุบาลสุโขทยั)
สอบ Oxford ระดบัดีมาก (2559) สอบ TYES  

ระดบั 8.20 (2560) 
2. ด.ญ.ปภสัมนต ์ ยนตนิ์ยม (รร.อนุบาลศรีสาํโรง)     
คะแนนสอบโอเน็ตวิชาภาษาองักฤษสูงสุดในระดบั    
สพม. 38 (2559) 
3. ด.ญ.ปณิธาน  ล้ิมสกลุ (ร.ร.กวางตง) รับรางวลั  
เหรียญเงิน  การสอบ TEDET All Star  Intelligent   

Contest (2561) และรางวลั เหรียญทองแดงการสอบ 
ASMO THAI Ceremony Awards 2019 

4.นายณภทัร น่ิมนวล (ร.ร.อนุบาลศรีสาํโรง) ไดรั้บ
รางวลัเหรียญทอง ในการสอบแข่งขนัวชิา คณิตศาสตร์ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ การแข่งขนั  ทางวิชาการ
ระดบันานาชาติ ประจาํปี พ.ศ.2562 

ปีการศึกษา 2560 
  1. นายธนกฤต กฤตรนรัศมี (รร.อนุบาลสุโขทยั) คณะแพทยศาสตร์ ม.น. 
  2. นายพิชญนนัต ์สุทธการ (รร.อนุบาลสุโขทยั) คณะแพทยศาสตร์ ม.น. 
  3. นายภูวิศ นิตยชาติ (รร.สายธรรม) คณะแพทยศาสตร์ ม.น. 
  4. น.ส.สุนิตา อมัราลิขิต (รร.อนุบาลสุโขทยั) คณะทนัตแพทยศาสตร์ ม.น. 
  5. น.ส.ณภทัร จ๋ิวปัญญา (รร.กวางตง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
  6. น.ส.ทกัษพร  แสงสวา่ง (รร.อนุบาลสุโขทยั) คณะทนัตแพทยศาสตร์ ม.น. 


