
 
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี 

เร่ือง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
ประเภทห้องเรียนปกต ิ

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

ด้วยโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย จะรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4
เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนอุดมดรุณี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสั งกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอุดมดรุณี 
เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  และจัดห้องเรียนพิเศษ จึงกำหนดรายละเอียดในการรับนักเรียนเข้าเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนอุดมดรุณีได้กำหนดแผนการรับนักเรียนของแต่ละแผนการเรียน และ
ประเภทการรับนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

แผนการเรียนและจำนวนนักเรียนที่รับ 
แผนการเรียน จำนวนที่

รับ 
ประเภท 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 5 ภาคเรียน 

ความสามารถ
พิเศษ 

ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
ตามแผนการเรียนเดิม 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร ์ 88 80 8 - 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 22 16 2 4 
แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส 22 16 2 4 
แผนการเรียนภาษาจีน 22 16 2 4 
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น 22 16 2 4 
แผนการเรียนสังคมศึกษา 44 36 4 4 
แผนการเรียนนิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ (LPSP) 

30 30 - - 

รวม 250 210 20 20 
  

ประเภทการรับนักเรียน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรียน ม.3 เดิม 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักเรียนทั่วไป 
แนวทางการรับสมัคร กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรียน ม.3 เดิม  
 นักเรียนม.3 (เดิม) : กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอุดมดรุณี 
แยกประเภทดังนี้ 
 

/1. ประเภทความสามารถพิเศษ... 
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1. ประเภทความสามารถพิเศษท่ีรับสมัคร จำนวน 20 คน ประกอบด้วย 

 ๑ ด้านกีฬา   รับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬาทุกชนิดซึ่งจะต้องเป็นนักกีฬาระดับอำเภอ หรือ 
     ระดับจังหวัดหรือสโมสรที่ได้รับรางวัล 1-3 หรือเป็นตัวแทนกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  
     เยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ  

 ๒ ด้านดนตรี  รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางค์ โดยเป็นนักดนตรีประจำ
 โรงเรียนหรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันหรือร่วมแสดงในงานพิธีต่าง ๆ โดยมีเอกสาร 
 หลักฐานรับรอง ตัวแทนระดับจังหวัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เอกสารย้อนหลังไม่
เกิน 3 ปี)  

 ๓ ด้านนาฏศิลป์  รับนักเรียนมีความสามารถ ด้านการฟ้อนรำ โดยนักเรียนเคยร่วมงานของโรงเรียนหรือระดับ
อำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ มีหลักฐานรับรองการเข้าร่วมประกวดแข่งขันและ ได้รับรางวัล
ที่ ๑-๓ หรือเป็นตัวแทนระดับจังหวัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
(เอกสารย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)  

 ๔ ด้านศิลปะ  รับนักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ โดยนักเรียนต้องเคยร่วมงานของโรงเรียน 
จังหวัด เขต และประเทศ มีหลักฐานรับรองการเข้าร่วมประกวดแข่งขันและ ได้รับรางวัลที่ ๑-๓ 
หรือเป็นตัวแทนระดับจังหวัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เอกสารย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)  

หมายเหตุ ในการสอบให้นักเรียนนำอุปกรณ์มาเอง 
 
1.1.คุณสมบัติของผู้เรียน 

  ๑.๑  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕63 
  ๑.๒  ไม่จำกัดอายุ 
  ๑.3  เป็นโสด       

  1.4 เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี 
      ๑.5  ผู้ปกครองมีความพร้อม และยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การจัดสอนเสริมหลักสูตร  
             การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

 1.2. หลักฐานการรับสมัคร 
  2.๑ ใบสมัครของโรงเรียนอุดมดรุณี 
      2.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  บิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
                อย่างละ ๑ ฉบับ  
  2.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนา 
                 ถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 
      2.๔  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
      2.๕ สำเนาสูติบัตร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
      2.๖ หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้น ป.4 - ป.5 (ปพ.๑)  
      2.๗ รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 

  
/1.3. กำหนดการรับสมัคร... 
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1.3. กำหนดการรับใบสมัคร / วันรับสมัคร /วันประกาศผล / ช่วงเวลาคัดเลือก / วันรายงานตัว / วันมอบตัว 
  1.3.1 การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนอุดมดรุณี (อาคารประชาสัมพันธ์) หรือ Download 
                                          ใบสมัครได้จาก http://www.ud.ac.th 
          1.3.๒ วันรับสมัคร 22– 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
                                          ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือขนส่งเอกชน 
                                           โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น 

  1.3.3 ช่วงเวลาคัดเลือก ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ตามกำหนดนัดหมายกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน 
      1.3.4 วันประกาศผล 19 เมษายน 25๖4 
                                          ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทาง http:www.ud.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์  
                                          ณ ชั้นล่างอาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย์) 
          1.3.5 วันรายงานตัว 21 เมษายน ๒๕๖4 
                                          เวลา ๐8.3๐– 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ให้นักเรียนมารายงานตัว  
                                          ตามวัน เวลาที่กำหนด ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามกำหนด 
                                          ถือว่า สละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกตัวสำรอง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
       1.3.6 วันมอบตัว 9 พฤษภาคม ๒๕๖4 
                                          เวลา ๐8.3๐– 12.00 น. ณ ชั้นล่างอาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย์) นักเรียนที่รายงาน 
                                          ตวัแล้ว จะต้องมามอบตัวตามวัน เวลา และจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียด 
                                          ที่กำหนด ถ้านักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ โรงเรียน 
                                          จะเรียกตัวสำรอง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

2. ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิชาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และญ่ีปุ่น จำนวน 20 คน ประกอบด้วย 
 2.1. คุณสมบัติของผู้เรียน 
    2.๑.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕63 โรงเรียนอุดมดรุณี  
    2.1.2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 ภาคเรียน ต้องมีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนา 
                              ผู้เรยีนไม่มีผลการเรียน 0  ร.  มส. และ มผ. 
    2.1.3 มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการตามแผนการเรียนเดิม ตามที่โรงเรียนกำหนด 
    2.1.4 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษด้านวินัยของโรงเรียน 
             2.๑.5 ผู้ปกครองมีความพร้อม และยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การจัดสอนเสริมหลักสูตร  
                              การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด     
 2.2. เกณฑ์การคัดเลือก 
    2.2.1 นักเรียนยื่นใบสมัครตามท่ีโรงเรียนกำหนดและผ่านคุณสมบัติ 
    2.2.2 ให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนตามความถนัดและสนใจ 3 ลำดับ ลงในใบสมัคร 
    2.2.3. การพิจารณาโดยเรียงลำดับผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน แยกตามแผนการเรียนของนักเรียน   
                              จากคะแนนเฉลี่ยรวมมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด ตาม GPA ของงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียน 
                               อุดมดรุณีและตามข้อ 2.2   
    2.2.4 หากนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสละสิทธิ์ โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนในลำดับถัดไปจนครบจำนวน 
                              ที่รับ 

    2.2.5 การประกาศผลการคัดเลือกของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด 
/2.3 กำหนดการรับใบสมัคร... 

http://www.ud.ac.th/
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2.3. กำหนดการรับใบสมัคร / วันรับสมัคร /วันประกาศผล / ช่วงเวลาคัดเลือก / วันรายงานตัว / วันมอบตัว 
       2.3.1 การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนอุดมดรุณี (อาคารประชาสัมพันธ์) หรือ Download 
                                          ใบสมัครได้จาก http://www.ud.ac.th 
          2.3.๒ วันรับสมัคร 22– 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
                                          ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือขนส่งเอกชน 
                                           โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น 

  2.3.3 ช่วงเวลาคัดเลือก ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ตามกำหนดนัดหมายกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน 
      2.3.4 วันประกาศผล 19 เมษายน 25๖4 
                                          ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทาง http:www.ud.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์  
                                          ณ ชั้นล่างอาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย์) 
          2.3.5 วันรายงานตัว 21 เมษายน ๒๕๖4 
                                          เวลา ๐8.3๐– 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ให้นักเรียนมารายงานตัว  
                                          ตามวัน เวลาที่กำหนด ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามกำหนด 
                                          ถือว่า สละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกตัวสำรอง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.       
2.3.6 วันมอบตัว 9 พฤษภาคม ๒๕๖4 
                                          เวลา ๐8.3๐– 12.00 น. ณ ชั้นล่างอาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย์) นักเรียนที่รายงาน 
                                          ตวัแล้ว จะต้องมามอบตัวตามวัน เวลา และจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียด 
                                          ที่กำหนด ถ้านักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ โรงเรียน 
                                          จะเรียกตัวสำรอง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

3. การคัดเลือกนักเรียนกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 ภาคเรียน จำนวน 210 คน ประกอบด้วย 
 3.1. คุณสมบัติของผู้เรียน 
    3.๑.1 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕63 ที่โรงเรียนอุดมดรุณี 
    3.1.2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 ภาคเรียน ต้องมีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชาและกิจกรรม 
                              พัฒนาผู้เรียน ไม่มีผลการเรียน 0  ร.  มส. และ มผ. 
    3.1.3 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษด้านวินัยของโรงเรียน 
             3.๑.4 ผู้ปกครองมีความพร้อม และยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การจัดสอนเสริมหลักสูตร  
                          การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด  
 3.2. เกณฑ์การคัดเลือก 
    3.2.1 นักเรียนยื่นใบสมัครตามท่ีโรงเรียนกำหนดและผ่านคุณสมบัติ 
    3.2.2 ให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนตามความถนัดและสนใจ 3 ลำดับ ลงในใบสมัคร 
    3.2.3 การพิจารณาโดยเรียงลำดับผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน แยกตามแผนการเรียนของนักเรียน 
                              จากคะแนนเฉลี่ยรวมมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ตาม GPA ของงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียน 
                               อุดมดรุณีและตามข้อ 3.2.2   
    3.2.4 หากนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสละสิทธิ์ โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนในลำดับถัดไปจนครบจำนวน 
                              ทีป่ระกาศรับ 
    3.2.5 การประกาศผลการคัดเลือกของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด 
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3.3. กำหนดการรับใบสมัคร / วันรับสมัคร /วันประกาศผล / ช่วงเวลาคัดเลือก / วันรายงานตัว / วันมอบตัว 
       3.3.1 การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนอุดมดรุณี (อาคารประชาสัมพันธ์) หรือ Download 
                                          ใบสมัครได้จาก http://www.ud.ac.th 
          3.3.๒ วันรับสมัคร 22– 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
                                          ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือขนส่งเอกชน 
                                           โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น 

  3.3.3 ช่วงเวลาคัดเลือก ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ตามกำหนดนัดหมายกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน 
     3.3.4 วันประกาศผล 19 เมษายน 25๖4 
                                          ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทาง http:www.ud.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์  
                                          ณ ชั้นล่างอาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย์) 
          3.3.5 วันรายงานตัว 21 เมษายน ๒๕๖4 
                                          เวลา ๐8.3๐– 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ให้นักเรียนมารายงานตัว  
                                          ตามวัน เวลาที่กำหนด ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามกำหนด 
                                          ถือว่า สละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกตัวสำรอง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.       
3.3.6 วันมอบตัว 9 พฤษภาคม ๒๕๖4 
                                          เวลา ๐8.3๐– 12.00 น. ณ ชั้นล่างอาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย์) นักเรียนที่รายงาน 
                                          ตวัแล้ว จะต้องมามอบตัวตามวัน เวลา และจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียด 
                                          ที่กำหนด ถ้านักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ โรงเรียน 
                                          จะเรียกตัวสำรอง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

4. ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จำนวน 30 คน ประกอบด้วย 
 4.1. คุณสมบัติของผู้เรียน 
    4.๑.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕63 โรงเรียนอุดมดรุณี  
    4.1.2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 ภาคเรียน ต้องมีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนา 
                              ผู้เรยีนไม่มีผลการเรียน 0  ร.  มส. และ มผ. 
    4.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.1 - ม.3 กรณีกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                              ปีการศึกษา 2563 ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน ดังต่อไปนี้  
      - ผลการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
      - ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.50 
     4.1.4 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษด้านวินัยของโรงเรียน 
             4.๑.5 ผู้ปกครองมีความพร้อม และยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การจัดสอนเสริมหลักสูตร  
                              การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด     
 4.2. เกณฑ์การคัดเลือก 
    4.1.1 นักเรียนยื่นใบสมัครตามท่ีโรงเรียนกำหนดและผ่านคุณสมบัติ 
    4.2.2 ให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนตามความถนัดและสนใจ 3 ลำดับ ลงในใบสมัคร 
    4.2.3. การพิจารณาโดยเรียงลำดับผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน แยกตามแผนการเรียนของนักเรียน   
                              จากคะแนนเฉลี่ยรวมมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด ตาม GPA ของงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียน 
                               อุดมดรุณีและตามข้อ 4.2.2   
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    4.2.4 หากนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสละสิทธิ์ โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนในลำดับถัดไปจนครบจำนวน 
                              ที่รับ 
    4.2.5 การประกาศผลการคัดเลือกของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด 

 4.3. กำหนดการรับใบสมัคร / วันรับสมัคร /วันประกาศผล / ช่วงเวลาคัดเลือก / วันรายงานตัว / วันมอบตัว 
       4.3.1 การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนอุดมดรุณี (อาคารประชาสัมพันธ์) หรือ Download 
                                          ใบสมัครได้จาก http://www.ud.ac.th 
          4.3.๒ วันรับสมัคร 22– 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
                                          ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือขนส่งเอกชน 
                                           โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น 
          4.3.3 ช่วงเวลาคัดเลือก ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ตามกำหนดนัดหมายกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน 
     4.3.4 วันประกาศผล 19 เมษายน 25๖4 
                                          ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทาง http:www.ud.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์  
                                          ณ ชั้นล่างอาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย์) 
          4.3.5 วันรายงานตัว 21 เมษายน ๒๕๖4 
                                          เวลา ๐8.3๐– 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ให้นักเรียนมารายงานตัว  
                                          ตามวัน เวลาที่กำหนด ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามกำหนด 
                                          ถือว่า สละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกตัวสำรอง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.       
4.3.6 วันมอบตัว 9 พฤษภาคม ๒๕๖4 
                                          เวลา ๐8.3๐– 12.00 น. ณ ชั้นล่างอาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย์) นักเรียนที่รายงาน 
                                          ตวัแล้ว จะต้องมามอบตัวตามวัน เวลา และจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียด 
                                          ที่กำหนด ถ้านักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ โรงเรียน 
                                          จะเรียกตัวสำรอง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักเรียนทั่วไป 
นักเรียนทั่วไป กรณีท่ีนักเรียน ม.3 เดิม ไม่เต็มจำนวนตามแผนการเรียนที่โรงเรียนกำหนด 

    1 กลุ่มนักเรียนทั่วไปโดยวิธีการสอบคัดเลือก คำนวณคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 1 คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
              และสังคมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70 
 2 ตัดสินคะแนนรวมทั้งหมดเรียงตามลำดับมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด คะแนนสอบ 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
              วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ตามลำดับ 
  3 จำนวนนักเรียนที่รับตามแผนการเรียนที่ยังไม่เต็ม 
   2 คุณสมบัติของผู้เรียน 
  ๑ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ 
      หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ ๓  
  ๒ ไม่จำกัดอายุ 
  ๓ เป็นโสด       
  ๔ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ 
  ๕ มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติดี   
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3 หลักฐานการรับสมัคร 
  ๑ ใบสมัครของโรงเรียนอุดมดรุณี 
  ๒ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ 
  3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ 
  4 สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕63 พร้อมถ่ายสำเนา ๑ ฉบับ  
  ๕ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมถ่ายสำเนา ๑ ฉบับ  
  6  สำเนาสูติบัตร พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ 
  7 สำเนารูปถ่าย ขนาด ๑.5 นิ้ว จำนวน ๓ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 

4 กำหนดการขอรับใบสมัคร / วันรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / วันประกาศผลรายงานตัว / วันมอบตัว 
  ๑ การขอรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ในวันสมัคร ที่โรงเรียนอุดมดรุณี 

  ๒ วันรับสมัคร  24 – 28 เมษายน ๒๕๖4  
      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๔   
                                          (อาคารราชพฤกษ์) โรงเรียนอุดมดรุณี นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนมาสมัครด้วย 
                                          ตนเอง ตามกำหนด วัน เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศของโรงเรียนอุดมดรุณี 

  ๓ วันสอบคัดเลือก 2 พฤษภาคม ๒๕๖4 
      เวลา ๐๘.0๐ น. ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนเข้าสอบที่ชั้นล่างอาคาร ๕(อาคารอุดมวิทย์)  

ตารางสอบ กำหนดเวลาดังนี้ 

เวลา 09.00 - 10.30 น. 10.35 - 12.05 น. 13.00 - 14.00 น. 14.05 - 15.05 น. 15.10 - 16.10 น. 

วิชาที่สอบ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา 

  
     4 วันประกาศผลและรายงานตัว 6 พฤษภาคม ๒๕๖4 
                           ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – 1๒.๐0 น. นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัว 
                      ตามกำหนด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยแต่งกายชุดนักเรียน หากนักเรียนคนใดไม่มา 
                                          รายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกตัวสำรอง  
                                          ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  

  5 วันมอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง  9 พฤษภาคม ๒๕๖4 
                     มอบตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – 1๒.๐0 น. ณ ชั้นล่างอาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย์)โรงเรียนอุดมดรุณี 
                               นักเรียนที่รายงานตัวแล้ว จะต้องมามอบตัวตามวัน เวลาและรายละเอียดที่กำหนด  
             ประชุมผู้ปกครอง เวลา ๐๘.๓๐ – 1๒.๐0 น. ณ หอประชุมนพมาศ 
      
    ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

 (นายเรืองวิทย์  ปรากฎวงษ์) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี 


