
 
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี 

เร่ือง  การรับนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๖3 
ประเภทหองเรียนพิเศษ 

---------------------------------------------------- 
ดวยโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย จะรับนักเรียนเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๖3 

 เ พ่ือใหการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔ ปการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนอุดมดรุณี  เปนไปดวย             
ความเรียบรอย ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ เ กี่ยวกับ              
การรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖3 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 
โรงเรียนอุดมดรุณี เปนโรงเรียนที่ มี อัตราการแขงขันสูง และจัดหองเรียนพิเศษ จึงกําหนดรายละเอียดในการรับ  
นักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  ๔ ประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม (SMTE) รับจํานวน 60 คนดังนี้ 

ประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ 
๑. คุณสมบัติของผูเรียน 
 ๑.๑ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทาหรือ 
  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี ๓ หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕62 
  หรือเทียบเทาและไดหนวยการเรียนวิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
 ๑.๒  ไมจํากัดอายุ 
 ๑.๓  เปนโสด 
 ๑.๔  รับสมัครจากนักเรียนท่ัวไป 
 ๑.๕  ไดรับผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.75 (๕ ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร , คณิตศาสตร   

      แตละรายวิชาไมต่ํากวา 2.75 (๕ ภาคเรียน) และผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 2.5๐                      
      (๕ ภาคเรียน) ท้ังวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมของแตละรายวิชา 

 ๑.๖ เปนผูท่ีมีความขยันหม่ันเพียร และมีความประพฤติดี 
 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 1 ฉบับ 
 ๒.๕  สูติบัตร พรอมถายสําเนา 1 ฉบับ 
 ๒.๖  ใบ ปพ.๑ หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ม.๑ - ม.๓) พรอมถายสําเนา ๑ ฉบับ  
    ๒.๗  รูปถายขนาด ๑.5 นิ้ว จํานวน ๓ รูป หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน ๖ เดือน 
 

           /3. กําหนดการขอรับใบสมัคร… 
 



 

 
- ๒ - 

๓.  กําหนดการขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล / วันรายงานตัว / วันมอบตัว 
 ๓.๑ การรับใบสมัคร  ขอรับใบสมัครไดในวันสมัครท่ีโรงเรียนอุดมดรุณี 

 ๓.๒ วันรับสมัคร  22 – 26 กุมภาพันธ ๒๕๖3 
      ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ)  
      ณ หองประชุมวิชาการ ชั้น 2 อาคาร ๔ (อาคารราชพฤกษ) โรงเรียนอุดมดรุณี  
      นักเรียนตองมาสมัครดวยตนเอง ตามวัน เวลา ท่ีกําหนดและตองแตงกาย 
      ดวยเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนเดิม)   

 ๓.๓ วันสอบคัดเลือก  8 มีนาคม 25๖3 
      เวลา ๐๘.0๐ น. รายงานตัวกอนเขาสอบ ณ ชั้นลางอาคาร ๕ (อาคารอุดมวิทย) 

           ดังตารางสอบตอไปนี้ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ๑1.05 – ๑2.05 น. ๑3.00 – ๑5.0๐ น. 

วิชาท่ีสอบ คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร 

 * โดยคิดคะแนนรวมเปนสัดสวนรอยละของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร : ภาษาอังกฤษ : วิทยาศาสตร              
        คิดเปนรอยละ 35 : 20 : 45  

 ๓.4 วันประกาศผล 12 มีนาคม 25๖3                                                                                         
                     ณ ชั้นลางอาคาร ๕ (อาคารอุดมวิทย) และเว็บไซตโรงเรียน www.ud.ac.th  

 ๓.5 วันรายงานตัว 12 มีนาคม 25๖3 
     ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – 1๒.๐0 น. นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได จะตองมา 
     รายงานตัวและชําระเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 5,000 บาท  ตามกําหนด  
                       ณ หองโสตทัศนศึกษา โดยแตงกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)  หากนักเรียนคนใด 
                      ไมมารายงานตัวตามกําหนดถือวา สละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกตัวสํารอง ตั้งแตเวลา                             
                                ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  

 ๓.6 วันมอบตัว/ประชุมผูปกครอง  7 เมษายน 25๖3 
     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. เปนโครงการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวมกับ สสวท. คัดเลือกโรงเรียน 
    ชั้นนําของประเทศ จํานวน ๒๐๗ โรงเรยีน รับจํานวน 6๐ คน และเพ่ือสนับสนุนสงเสริมนักเรียน                
                         ท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
   ๒. โรงเรียนอุดมดรุณี ไดจัดทําหลักสูตรสําหรับนักเรียนในโครงการเขมขนกวานักเรียนแผนการเรียน 
      วิทย - คณิต ปกติ  
   ๓. นักเรียนท่ีเขาเรียนในโครงการนี้ จะตองมีความพรอมในการชําระคาใชจายในการจัดการเรียน 
      การสอน ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท     

/๔. โรงเรียนสนับสนุนทุนการศึกษา… 
 
   ๔. โรงเรียนสนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียนเรียนดี แตขาดทุนทรัพย จํานวน ๒ ทุน ซ่ึงจะตอง 
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                         สอบผานเกณฑตามท่ีโรงเรียนกําหนด โดยยื่นความจํานงในวันรับสมัคร  
   ๕. นักเรียนในโครงการนีเ้รยีนในหองเรียนปรับอากาศ มีวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีหองสมุด 
       และคอมพิวเตอรในหองเรียน ใหนักเรียนศึกษาคนควา ครูท่ีสอนจะตองผานการคัดเลือกและผาน 
       การอบรมโดยเฉพาะ นักเรียนมีโอกาสเรียนกับอาจารยจากมหาวิทยาลัยรวมกิจกรรมคายทาง 
       วิชาการและทัศนศึกษาดูงาน 
     
    ประกาศ ณ วันท่ี  6  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖3 

(นายเรืองวิทย  ปรากฎวงษ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมดรุณี 

 

     

 

  
 


