
 
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี 

เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
ประเภทห้องเรียนพิเศษสองภาษา : English Program (EP) 

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

ด้วยโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย จะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
ประเภทห้องเรียนพิเศษสองภาษา : English Program (EP) จำนวน 30 คน โดยโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือก
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (2BUD) จำนวน 6 คนและสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปจำนวน 
24 คน ซึ่งนักเรียนกลุ่มความสามารถพิเศษได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงดำเนินการสอบคัดเลือกกลุ่ม
นักเรียนทั่วไปจำนวน 24 คน 

เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ประเภทห้องเรียนพิเศษสอง
ภาษา :  English Program (EP) โรงเรียนอุดมดรุณี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอุดมดรุณี  
เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงและจัดห้องเรียนพิเศษ  จึงกำหนดรายละเอียดในการรับนักเรียน
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ประเภทห้องเรียนพิเศษสองภาษา : English Program (EP) ดังนี้ 
๑. คุณสมบัติของผู้เรียน 
 ๑.๑ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษา 
  อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕63 
 ๑.๒ ไม่จำกัดอายุ 
 ๑.๓ เป็นโสด 
 ๑.๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป 
 ๑.๕ มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ป.4 - ป.5 กรณีกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ผลการเรียน ป.4 - ป.6  ดังต่อไปนี้ 
  1.5.1 ผลการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.75  
   1.5.2 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
  1.5.3 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
  1.5.๔ ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
 ๑.๖ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียรและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๑.๗ ผู้ปกครองมีความพร้อม และยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การจัดสอนเสริมนอกหลักสูตร   
       การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด 
๒.  หลักฐานการรับสมัคร 
 ๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนอุดมดรุณี 
 ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
          อย่างละ ๑ ฉบับ 
 

/2.3 สำเนาบัตรประชาชน... 
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 ๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
          อย่างละ 1 ฉบับ 
 ๒.๔ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
 ๒.๕ สำเนาสูติบัตร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
 ๒.๖ หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้น ป.4 - ป.5 (ปพ.๑) กรณีกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
          ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้หลักฐานแสดงผล 
          การเรียน ป.4 - ป.6 (ปพ.1)             
 ๒.๗ รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
๓.  กำหนดการรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผล / วันรายงานตัว / วันมอบตัว 

 ๓.๑ การรับใบสมัคร  ขอรับใบสมัครได้ในวันสมัครที่โรงเรียนอุดมดรุณีหรือ Download ใบสมัครได้ 
       จาก http://www.ud.ac.th 

 ๓.๒ วันรับสมัคร  19 – 23 มีนาคม ๒๕๖4 
      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่ห้องประชุมวิชาการ 
      ชั้น 2 อาคาร ๔  (อาคารราชพฤกษ์) โรงเรียนอุดมดรุณี นักเรียนต้องแต่งกาย 
      ชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเองตามกำหนด วัน เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศของ 
      โรงเรียนอุดมดรุณี 

 ๓.๓ วันสอบคัดเลือก    
   สอบข้อเขียน  3 เมษายน ๒๕๖4 
      รายงานตัวก่อนเข้าสอบ เวลา 08.00 น. ณ ชั้นล่างอาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย์)  

ดังตารางสอบต่อไปนี้ 

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

วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

  หมายเหตุ การคิดคะแนนรวมเป็นสัดส่วนร้อยละของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ : 
วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ : 30+10(ข้อเขียน+สัมภาษณ์) : 3๕  

       สอบสัมภาษณ์  4 เมษายน 2564 ให้นักเรียนที่สมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ                 
                                      English Program (EP) และนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการ 2B-UD  
                                      มาสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา                             
                                      อาคาร 4 (อาคารราชพฤกษ์) แต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) 

 ๓.4 วันประกาศผล  8 เมษายน 25๖4  
      ณ ชั้นล่างอาคาร ๕ (อาคารอุดมวิทย์) และเว็บไซต์โรงเรียน www.ud.ac.th 
      การจัดเรียงลำดับจากคะแนนรวมมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดรับเท่าจำนวนที่รับจริง   
                                          หากมีคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณาคะแนนเรียงตามลำดับวิชา ดังนี้                                  
                                          1. พิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ มากที่สุดก่อน 
                                          2. หากคะแนนผลรวมในข้อที่ 1 เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ 
                3. หากคะแนนในข้อที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 
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/3.5 วันรายงานตัว... 

 ๓.5 วันรายงานตัว  10 เมษายน 25๖4 
      ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – 1๒.๐0 น. นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมา 
      รายงานตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 17,500 บาท  
                                        ตามกำหนด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) 
      หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 
      โรงเรียนจะเรียกตัวสำรอง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.     

 ๓.6 วันมอบตัว / ประชุมผู้ปกครอง 8 พฤษภาคม ๒๕๖4 
     มอบตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – 1๒.๐0 น. ณ ชั้นล่างอาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย์) 
      โรงเรียนอุดมดรุณี นักเรียนที่รายงานตัวแล้ว จะต้องมามอบตัวตามวัน เวลา  
      และรายละเอียดที่กำหนด  
     ประชุมผู้ปกครอง เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมนพมาศ 

หมายเหตุ ๑. เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม 
   นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้สามารถพัฒนา 
                   ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
   ๒.  โรงเรียนอุดมดรุณี ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               
                  แบบเข้มข้น โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
   ๓.  นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้ จะต้องมีความพร้อมในการชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน 
    การสอน ภาคเรียนละ ๑๗,๕๐๐ บาท และเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา  
                  ภาคเรียนละ 1,500 บาท 
       ๔. นักเรียนในโครงการนี้เรียนในห้องเรียนปรับอากาศ มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องสมุด 

  และคอมพิวเตอร์ ในห้องเรียน ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า ครูผู้สอนผ่านการคัดเลือกและ 
  ผ่านการอบรมโดยเฉพาะ นักเรียนมีโอกาสเรียนกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม 
  ค่ายทางวิชาการและทัศนศึกษาดูงาน ตามศักยภาพและความเหมาะสมของนักเรียน 

 ประกาศ ณ วันที่  10  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

       (นายเรืองวิทย์  ปรากฎวงษ์) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี 

 
 


