
 
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี 

เร่ือง  การรับนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖3 
ประเภทหองเรียนพิเศษ : English Program (EP) 

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

ดวยโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย จะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖3 
ประเภทหองเรียนพิเศษ : English Program (EP) จํานวน 24 คน 

เพ่ือใหการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖3 ประเภทหองเรียนพิ เศษ :   
English Program (EP) โรงเรียนอุดมดรุณี เปนไปดวยความเรียบรอย ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ เ กี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ัน พ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖3 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2563 โรงเรียนอุดมดรุณี เปนโรงเรียนที่ มี อัตราการ
แขงขันสูงและจัดหองเรียนพิเศษ จึงกําหนดรายละเอียดในการรับนักเรียนเขาเรียนชั้น มัธยมศึกษา               
ป ท่ี 1 ประเภทหองเรียนพิเศษ : English Program (EP) ดังนี้ 
๑. คุณสมบัติของผูเรียน 
 ๑.๑ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกําลังศึกษา 
  อยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕62 
 ๑.๒ ไมจํากัดอายุ 
 ๑.๓ เปนโสด 
 ๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนท่ัวไป 
 ๑.๕ มีผลการเรียนชั้น ป.4 - ป.5 ดังตอไปนี้  
  1.5.1 ผลการเรียนเฉลี่ย 8 กลุมสาระ ไมต่ํากวา 2.75  
   1.5.2 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุมวิชาวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.75 
  1.5.3 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุมวิชาคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.75 
  1.5.๔ ผลการเรียนเฉลี่ยกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 2.75 
 ๑.๖ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย มีความขยันหม่ันเพียรและอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
 ๑.๗ ผูปกครองมีความพรอม และยินดีชําระคาใชจายในการจัดการศึกษา การจัดสอนเสริมนอกหลักสูตร   
       การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
๒.  หลักฐานการรับสมัคร 
 ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนอุดมดรุณี 
 ๒.๒ ทะเบียนบานของนักเรียน, บิดา, มารดา หรือผูปกครอง พรอมถายสําเนาอยางละ ๑ ฉบับ 
 ๒.๓ บัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน, บิดา, มารดา หรือผูปกครอง พรอมถายสําเนาอยางละ 1 ฉบับ 
 ๒.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล (ถามี) พรอมถายสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
 ๒.๕ สูติบัตร พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
 ๒.๖ หลักฐานการศึกษากําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ เฉพาะ ปพ.๑ (ผลการเรียน ป.4 - ป.5)  
          จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๒.๗ รูปถาย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา และถายไมเกิน ๖ เดือน 

/๓. กําหนดการรับใบสมัคร... 
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๓.  กําหนดการรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล / วันรายงานตัว / วันมอบตัว 

 ๓.๑ การรับใบสมัคร  ขอรับใบสมัครไดในวันสมัครท่ีโรงเรียนอุดมดรุณี 

 ๓.๒ วันรับสมัคร  22 – 26 กุมภาพันธ ๒๕๖3 
      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) ท่ีหองประชุมวิชาการ 
      ชั้น 2 อาคาร ๔  (อาคารราชพฤกษ) โรงเรียนอุดมดรุณี นักเรียนตองแตงกาย 
      ชุดนักเรียนมาสมัครดวยตนเองตามกําหนด วัน เวลา ท่ีระบุไวในประกาศของ 
      โรงเรียนอุดมดรุณี 

 ๓.๓ วันสอบคัดเลือก    
   สอบขอเขียน  7 มีนาคม ๒๕๖๓ 
      รายงานตัวกอนเขาสอบ เวลา 08.00 น. ณ ชั้นลางอาคาร 5  
      (อาคารอุดมวิทย)  

              ดังตารางสอบตอไปนี ้

เวลา ๐9.0๐ – ๑1.0๐ น. ๑1.05 – ๑2.๐5 น. ๑3.0๐ – ๑5.0๐ น. 

วิชาท่ีสอบ คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร 

  *คิดคะแนนรวมเปนสัดสวนรอยละของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร : ภาษาอังกฤษ : วทิยาศาสตร            
คิดเปนรอยละ ๒๕ : 40 : 3๕  

       สอบสัมภาษณ  9 มีนาคม 2563 ใหนักเรียนท่ีสมัครโครงการหองเรียนพิเศษ                 
                                      English Program (EP) กับนักเรียนท่ีสอบผานการคัดเลือกโครงการ 2B-UD  
                                      มาสอบสัมภาษณ เวลา 08.30 น. ณ หองโสตทัศนศึกษา                             
                                      อาคาร 4 (อาคารราชพฤกษ) แตงกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) 

 ๓.4 วันประกาศผล  11 มีนาคม 25๖3  
      ณ ชั้นลางอาคาร ๕ (อาคารอุดมวิทย) และเว็บไซตโรงเรียน www.ud.ac.th 
      การจัดเรียงลําดับจากคะแนนรวมมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุดรับเทาจํานวนท่ีรับจริง   
                                          หากมีคะแนนรวมเทากัน พิจารณาคะแนนเรียงตามลําดับวิชา ดังนี้                                  
                                          1. พิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ มากท่ีสุดกอน 
                                          2. หากคะแนนผลรวมในขอท่ี 1 เทากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร 
                3. หากคะแนนในขอท่ี 2 เทากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร 

 ๓.5 วันรายงานตัว  11 มีนาคม 25๖3 
      ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – 1๒.๐0 น. นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได จะตองมา 
      รายงานตัวและชําระเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 17,500 บาท  
                                        ตามกําหนด ณ หองโสตทัศนศึกษา โดยแตงกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) 
      หากนักเรียนคนใดไมมารายงานตัวตามกําหนดถือวา สละสิทธิ ์
      โรงเรียนจะเรียกตัวสํารอง ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
       
 
 /๓.6 วันมอบตัว... 
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 ๓.6 วันมอบตัว / ประชุมผูปกครอง 6 เมษายน ๒๕๖3 
     มอบตัว ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – 1๒.๐0 น. ณ ชั้นลางอาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย) 
      โรงเรียนอุดมดรุณี นักเรียนท่ีรายงานตัวแลว จะตองมามอบตัวตามวัน เวลา  
      และรายละเอียดท่ีกําหนด  
     ประชุมผูปกครอง เวลา ๐๘.๓๐ – 1๒.๐0 น. ณ หอประชุมนพมาศ 

หมายเหตุ ๑. เปนโครงการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนสงเสริม 
   นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ ใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
   ๒.  โรงเรียนอุดมดรุณี ไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในโปรแกรมท่ีเนนแผนการเรียนวิทย – คณิต               
                  แบบเขมขน 
   ๓.  นักเรียนท่ีเขาเรียนในโครงการนี้ จะตองมีความพรอมในการชําระคาใชจายในการจัดการเรียน 
    การสอน ภาคเรยีนละ ๑๗,๕๐๐ บาท 
       ๔. นักเรียนในโครงการนี้เรียนในหองเรียนปรับอากาศ มีวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีหองสมุด 

  และคอมพิวเตอร ในหองเรียน ใหนักเรียนศึกษาคนควา ครูท่ีสอนจะตองผานการคัดเลือกและ 
  ผานการอบรมโดยเฉพาะ นักเรียนมีโอกาสเรียนกับอาจารยจากมหาวิทยาลัยรวมกิจกรรม 
  คายทางวิชาการและทัศนศึกษาดูงาน ตามศักยภาพและความเหมาะสมของนักเรียน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๖  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖3 

       (นายเรืองวิทย  ปรากฎวงษ) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมดรุณี 

 

 


