
 
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี 

เร่ืองการรับนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖3 
ประเภทหองเรียนปกต ิ

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

ดวยโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย จะรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖3
จํานวน 315 คน  โดยแบงกลุมนักเรียน ดังนี้ 
                     1. กลุมนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ (โดยวิธีการคัดเลือก) รับจํานวน 189 คน 
  2. กลุมนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ี/นักเรียนท่ัวไป (โดยวิธีการคัดเลือก) รับจํานวน 126 คน 

 เ พ่ือใหการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนอุดมดรุณี เปนไปดวย 
ความเรียบรอยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
การรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖3 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2563 
และแกไขตามสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย สพฐ ไดแจงแนวทางการปฏิบัติการรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใหม เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2563  

โรงเรียนอุดมดรุณี จึงไดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน เ ม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2563          
จึงมีมตกํิาหนดในการรับนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ประเภทหองเรียนปกติ ดังนี้ 

1. กลุมนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
1.วิธีการคัดเลือกกลุมนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการโดยวิธีการคัดเลือก พิจารณาคะแนนตามเกณฑ ดังนี้ 
 1.1) คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                             
                 ชั้นป.6 คิดเปนรอยละ 80 และคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ของชวงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) GPAX                  
                 คิดเปนรอยละ 20 
 1.2) ตัดสินคะแนนรวมท้ังหมด (ทศนิยม 2 ตําแหนง) เรียงตามลําดับจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด 
 1.3) ในกรณีท่ีคะแนนเทากันใหพิจารณาคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นป.6 
 1.4) ถาคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นป.6 เทากัน พิจารณาคะแนน                      
                 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ของชวงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) GPAX 
 1.5) ถาคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) และคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
                 ของชวงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) GPAX เทากัน พิจารณาอันดับการสมัคร กอน-หลัง 

2.คุณสมบัติของผูเรียน 
  2.๑) จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.๒) ไมจํากัดอายุ 
  2.๓) เปนโสด 
  2.๔) อยูในเขตพ้ืนท่ีบริการตามประกาศ สพม.38 มีดังนี้ 
                 เขตตําบลธานี, ตําบลปากแคว, ตําบลบานกลวย, ตําบลยางซาย (เฉพาะหมู ๘, 12), ตําบลบานหลุม,  
                 ตําบลบานปอม (เฉพาะหมู ๓ , ๔ , ๕ , ๗)              

/2.๕) ใหเปนไปตาม... 
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  2.๕) ใหเปนไปตามประกาศ สพฐ. ใหม 
       5.1 นักเรียนท่ีมีชื่อในทะเบียนบานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนอยางนอยกวา ๒ป นับถึงวันท่ี  
                    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕63 และตองอาศัยอยูจริงกับบิดา มารดาหรือ*ผูปกครองตามพระราชบัญญัติ  
                    การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ท่ีเปนเจาบานหรือเจาของบาน โดยใหเจาบานหรือเจาของบาน 
                    รับรองการอาศัยอยูจริง 
           *พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 “ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา หรือบิดา 
            หรือมารดา ซ่ึงเปนผูใชอํานาจปกครอง หรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
                             และหมายความรวมถึงบุคคลท่ีเด็กอยูดวยเปนประจํา หรือเด็กอยูรับใชการงาน 
            กรณีท่ีนักเรียนมิไดอยูกับบิดา มารดา หรือผูปกครอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  
                             พ.ศ. 2545 ท่ีเปนเจาบานหรือเจาของบาน แตอาศัยและเรียนอยูจริงในเขตพ้ืนท่ีบริการ ใหมี 
                             การพิสูจนขอเท็จจริงบันทึกเปนเอกสารโดยคณะกรรมการรบันักเรียนของโรงเรียนและใหเจา 
                             บานหรือเจาของบานรับรองการอาศัยอยูจริง 
      5.2 นักเรียนท่ีเปนบุตรของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น 
  6) เปนผูท่ีมีความขยันหม่ันเพียรและมีความประพฤติดี 

3. หลักฐานการรับสมัคร 
  3.1) ใบสมัครของโรงเรียนอุดมดรุณี 
  3.๒) สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน, บิดา, มารดา หรือผูปกครอง อยางละ ๑ ฉบับ 
  3.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน, บิดา, มารดา หรือผูปกครอง อยางละ 1 ฉบับ 
  3.4) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล ๑ ฉบับ 
  3.๕) สําเนาสูติบัตร ๑ ฉบับ 
  3.๖) สําเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ (ปพ.๑)  
              อยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕62  ๑ ฉบับ 
  3.๗) รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา และถายไมเกิน ๖ เดือน        

4. กําหนดวันรับสมัคร / จับฉลาก / วันประกาศผล / วันรายงานตัว / วันมอบตัว 
 4.1) การสมัคร 
  ๑.1 สมัครon line : www.ud.ac.th 
  1.๒ การสมัครทางไปรษณีย 
        ดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี www.ud.ac.th 
        กรอกขอมูลและสงเอกสารหลักฐานท้ังหมดในวันท่ี 3 – 12 พฤษภาคม ๒๕๖3                                          
                มาท่ี 351 ถนนจรดวิถีถอง ตําบลธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000                                              
                (ยึดตราประทับไปรษณียเปนหลัก) 
  1.๓ วันประกาศรายชื่อ (หลังจากตรวจเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตองตามคุณสมบัติ (ขอ 2 ของประกาศนี้)     

      และหากไมครบถวน โรงเรียนจะจัดใหอยูในกลุมนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ี ในวันท่ี 22 พฤษภาคม ๒๕๖3 
      ทางเว็บไซตโรงเรียนอุดมดรุณี www.ud.ac.th (กรณีท่ีจํานวนนักเรียนสมัครไมเกินจํานวนแผนการรับ   

                ตามประกาศนี้ ทางโรงเรียนอุดมดรุณีจะรับเขาท้ังหมดและใหมารายงานตัว ในวันท่ี 12 มิถุนายน ๒๕๖3 
เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ชั้นลางอาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย) ถานักเรียนคนใดไมมารายงานตัวตาม
กําหนดถือวา สละสิทธิ์)  

       /4.2) จับฉลาก... 
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 4.2) จับฉลาก (เฉพาะกรณีท่ีจํานวนนักเรียนสมัครเกินจํานวนแผนการรับตามประกาศนี้)  
   ในวันท่ี 12 มิถุนายน ๒๕๖3 ณ โดมอเนกประสงค 
   ลงทะเบียน 9.00 – 9.30 น. เริ่มจับฉลาก 9.30 น. 

 4.3) วันประกาศผล 12 มิถุนายน ๒๕๖3 ทางเว็บไซตโรงเรียนอุดมดรุณี www.ud.ac.th 
 4.4) วันรายงานตัว(กรณีจับฉลาก) 13 มิถุนายน ๒๕๖3  
   เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ชั้นลางอาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย) 
   ถานักเรียนคนใดไมมารายงานตัวตามกําหนดถือวา สละสิทธิ์                     

โรงเรียนจะเรียกตัวสํารอง ตั้งแตเวลา 11.00 – 12.00 น. 
     4.๕) กรณีนักเรียนในเขตท่ีจับฉลากไมได นักเรียนจะไดไปพิจารณารวมกับกลุมนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีอีกครั้ง   
          โดยนําคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นป.6 และคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย  
          สะสม ของชวงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) GPAX ไปจัดลําดับกับนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ี/นักเรียนท่ัวไปและประกาศผล  
          เรียงตามคะแนนจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด 

2. กลุมนักเรียนนอกเขตพื้นท่ี/กลุมนักเรียนท่ัวไป 

1.วิธีการคัดเลือกกลุมนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ี/นักเรียนท่ัวไปโดยวิธีการคัดเลือก พิจารณาคะแนนตามเกณฑ ดังนี้ 
 1.1) คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                             
                 ชั้นป.6 คิดเปนรอยละ 80 และคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ของชวงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) GPAX                  
                 คิดเปนรอยละ 20 
 1.2) ตัดสินคะแนนรวมท้ังหมด (ทศนิยม 2 ตําแหนง) เรียงตามลําดับจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด 
 1.3) ในกรณีท่ีคะแนนเทากันใหพิจารณาคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นป.6 
 1.4) ถาคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นป.6 เทากัน พิจารณาคะแนน                      
                 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ของชวงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) GPAX 
 1.5) ถาคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) และคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
                 ของชวงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) GPAX เทากัน พิจารณาอันดับการสมัคร กอน-หลัง 
 1.6) หากนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการไมเต็มจํานวนตามแผนการรับนักเรียนจะเรียกตัวสํารองนักเรียนนอกเขต  
                 พ้ืนท่ี/นักเรียนท่ัวไปเทากับจํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีขาดไป 
2.คุณสมบัติของผูเรียน 
  2.๑) จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.๒) ไมจํากัดอายุ 
  2.๓) เปนโสด 
  2.๔) รับสมัครจากนักเรียนท่ัวไป 
  2.๕) เปนผูท่ีมีความขยันหม่ันเพียร และมีความประพฤติดี   
3.หลักฐานการรับสมัคร 
  3.1) ใบสมัครของโรงเรียนอุดมดรุณี 
  3.๒) สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน, บิดา, มารดา หรือผูปกครอง อยางละ ๑ ฉบับ 
  3.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน, บิดา, มารดา หรือผูปกครอง อยางละ 1 ฉบับ 
  3.4) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล ๑ ฉบับ 
  3.๕) สําเนาสูติบัตร ๑ ฉบับ 
  3.๖) สําเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ (ปพ.๑)  

  /3.๗) รูปถาย... 
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  3.๗) รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา และถายไมเกิน ๖ เดือน    

4. กําหนดวันรับสมัคร / จับฉลาก / วันประกาศผล / วันรายงานตัว / วันมอบตัว 
 4.1) การสมัคร 
  ๑.1 สมัครon line : www.ud.ac.th 
  1.๒ การสมัครทางไปรษณีย 
        ดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี www.ud.ac.th 
        กรอกขอมูลและสงเอกสารหลักฐานท้ังหมดในวันท่ี 3 – 12 พฤษภาคม ๒๕๖3                                          
                มาท่ี 351 ถนนจรดวิถีถอง ตําบลธาน ีอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000                                              
                (ยึดตราประทับไปรษณียเปนหลัก) 

  4.2) วันประกาศผลการคัดเลือก 10 มิถุนายน ๒๕๖3 ทางเว็บไซตโรงเรียนอุดมดรุณี www.ud.ac.th 

  4.3) วันรายงานตัวและมอบตัว 12 มิถุนายน ๒๕๖3  
   เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ชั้นลางอาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย) 
   ถานักเรียนคนใดไมมารายงานตัวตามกําหนดถือวา สละสิทธิ์                     

โรงเรียนจะเรียกตัวสํารอง ตั้งแตเวลา 11.00 – 12.00 น. 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 

 
 
 

 (นายเรืองวิทย  ปรากฎวงษ) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมดรุณี 

 


