ประกาศโรงเรียนสตรีราชินูทศิ จังหวัดอุดรธานี
เรือ่ ง การรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564 หองเรียนพิเศษ
1. สงเสริมความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร 2. สงเสริมความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม (สควท.)
.....................................................................................
ดวยโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงคจะรับสมัครนักเรียนเขาเรียนใน
ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564 ประเภทหองเรียนพิเศษ ตามโครงการสงเสริมนักเรียนหองเรียน
พิเศษ 1.สงเสริมความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร 2. หองเรียนพิเศษสําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตามนโยบายการรับนักเรียนเขาศึกษาตอใน
ปการศึกษา 2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อใหการรับนักเรียนเขาเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนจึงกําหนดแนวปฏิบัติใน
การรับนักเรียน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จํานวนนักเรียนทีร่ บั
1) รับนักเรียนหองเรียนพิเศษคณิตศาสตร 72 คน
2) รับนักเรียนหองเรียนพิเศษทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม (สควท.) 30 คน
2. วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา
1) เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความสนใจและมีศักยภาพสูงดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมใหไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
2) เพื่อใหนักเรียนไดเพิ่มพูนทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สามารถ
นําความรูไปแกปญหาในชีวิตประจําวันได
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยเนนทักษะการคิดระดับสูง ทักษะการคิดคํานวณ กระบวนการ
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ สามารถสืบเสาะหาความรูดวยตนเองอยางเปนระบบ และมีความสามารถในการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเปนกุลสตรี ซื่อสัตย อดทน มีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่น
3. คุณสมบัตขิ องผูสมัคร แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
1) จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) หรือเทียบเทา หรือเปนนักเรียนหญิงที่
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 5 ภาคเรียน ไมตา่ํ กวาระดับ 3.00
3) ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
5 ภาคเรียน ไมตา่ํ กวาระดับ 3.00 และภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไมต่ํากวา 2.75
4) มีทักษะทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และมีความมุงมั่นที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
5) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดหลักสูตร
6) มีความประพฤติเรียบรอย ยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน

-24. วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัคร
รับสมัครวันที่ 19-23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ)
ที่หองโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
5. หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร พรอมรูปถายขนาด 4x5 เซนติเมตร จํานวน 2 แผน (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน)
2. เอกสาร ปพ. 1 แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรู
3. ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
(ตามแบบฟอรมที่แนบมาดวยแลว)
4. ทะเบียนบานฉบับจริง
5. คาธรรมเนียมการดําเนินการสอบ 200 บาท
6. กําหนดวันสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกในวันที่ 4 เมษายน 2564 ตามกําหนดเวลา ดังนี้
6.1 ตารางสอบหองเรียนพิเศษสงเสริมความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร
เวลา 09.00 - 11.00 น. ชุดที่ 1 วิชาคณิตศาสตร
(100 คะแนน)
เวลา 11.15 - 12.15 น. ชุดที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
( 50 คะแนน)
เวลา 13.00 - 15.00 น. ชุดที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร
( 50 คะแนน)
6.2 ตารางสอบหองเรียนพิเศษสําหรับพัฒนาและสงเสริมผูม ีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม (สควท.)
เวลา 09.00 - 11.00 น. ชุดที่ 1 วิชาคณิตศาสตร (100 คะแนน) ** (อยูในหองสอบจนหมดเวลา)
เวลา 11.15 - 12.15 น. ชุดที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ ( 50 คะแนน)
เวลา 13.00 – 15.00 น. ชุดที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร (100 คะแนน) ** (อยูในหองสอบจนหมดเวลา)
7. สถานทีส่ อบ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
8. ประกาศผลสอบและรายงานตัว
ประกาศผล วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.
รายงานตัว วันที่ 9 เมษายน 2564 ระหวางเวลา 08.30 – 14.30 น. ณ หองโสตทัศนศึกษา
หากนักเรียนไมมารายงานตัวตามวัน เวลาทีก่ าํ หนดถือวาสละสิทธิแ์ ละจะเรียกนักเรียนลําดับสํารองเขาเรียน
แทนในวันตอไป (สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดทกี่ ลุม บริหารวิชาการโรงเรียนสตรีราชินูทศิ หมายเลขโทรศัพท
042-244415 ตอ 115)
ตองมารายงานตัวดวยตนเองเพือ่ รับเอกสารการมอบตัว แตงชุดนักเรียน
หลักฐานการรายงานตัว บัตรเขาหองสอบ และบัตรประชาชน
หากไมมารายงานตัวตามวันที-3-ก่ าํ หนดถือวาสละสิทธิ์
9. การมอบตัวนักเรียน
รับมอบตัวเปนนักเรียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ระหวางเวลา 08.30 – 12.00 น.
โดยผูปกครองและนักเรียนตองมารายงานในชวงเวลา 08.30-09.30 น. เพื่อฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัว
หากมาชากวานี้ถือวาสละสิทธิ์ ณ หองประชุมเสาวภาผองศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

หนังสือรับรองผลการเรียน
เพือ่ สมัครเขาศึกษาตอเพือ่ เปนหลักฐานการสมัครเขาเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564
หองเรียนพิเศษสงเสริมความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร หองเรียนพิเศษสําหรับพัฒนาและสงเสริมความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม (สควท) โรงเรียนสตรีราชินูทศิ จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียน...........................................................................................................................................................
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
หนังสือสําคัญฉบับนีใ้ หไวเพือ่ แสดงวา
ชื่อ – สกุล ...................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวนักเรียน.........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เกิดวันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ..............
ชื่อ – สกุลบิดา............................................................ ชื่อ – สกุล มารดา..........................................................
มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน และความประพฤติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3

กลุมวิชา

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย
หรือผลการเรียนเฉลี่ยรอยละ

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPA)

ความประพฤติ.............................................................................................................................
ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการ
ติดรู ป
3X4
(ประทับตราโรงเรี ยน)
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

..............................................
นายทะเบียน

ออกให ณ วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ. 2564
ลงชื่อ........................................................
(...............................................................)
ตําแหนง....................................................................
(ประทับตราโรงเรียน)

ยื่นสมัคร
วันที่............มีนาคม 2564

ติดภาพถาย
ขนาด 1.5 นิ้ว

ใบสมัคร
สอบคัดเลือกเขาเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564
หองเรียนพิเศษสงเสริมความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร หองเรียนพิเศษสําหรับพัฒนาและสงเสริมความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม (สควท)
โรงเรียนสตรีราชินทู ิศ อ.เมือง จ.อุดรธานี
1. ชื่อ-สกุลนักเรียน (ด.ญ./นางสาว)......................................................นามสกุล...........................................................
เลขประจําตัวประชาชน
เกิดวันที่...............เดือน..................................พ.ศ.....................ศาสนา......................เชื้อชาติ.....................................
สัญชาติ...................ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่............หมูที่..........ตําบล..................................ถนน................................
อําเภอ.........................จังหวัด..............................................โทรศัพทที่ติดตอได...........................................................
ชื่อ-สกุลบิดา..........................................................................อาชีพ..................................................................
ชื่อ-สกุลมารดา......................................................................อาชีพ..................................................................
2. สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน......................................................................ตําบล.....................................................
อําเภอ.......................................................จังหวัด...............................................
3. มีความประสงคจะสมัครเขาเรียนหองเรียนพิเศษ

O ดานคณิตศาสตร

O ดานคณิตศาสตร

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (สควท.)
ลงชื่อ...............................................................ผูสมัคร
ลงชื่อ..............................................................ผูปกครอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สําหรับกรรมการตรวจหลักฐาน
หลักฐานทีน่ าํ มาประกอบการสมัคร

O
O
O

ใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ.7) หรือ สําเนาระเบียบแสดงผลกาเรียน (ปพ.1) (พรอมสําเนา)
ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุมวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร

สําเนาทะเบียนบาน (พรอมสําเนา) และรูปถาย ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชาเทากับ........................ ผลการเรียนเฉลี่ยคณิตศาสตรพื้นฐานเทากับ..............................
ผลการเรียนเฉลี่ยวิทยาศาสตรพื้นฐานเทากับ.................ผลการเรียนเฉลี่ยภาษาอังกฤษพื้นฐานเทากับ.................

O คุณสมบัติครบถวน O คุณสมบัติไมครบตามหลักเกณฑ
ลงชื่อ....................................................กรรมการตรวจหลักฐาน
(........................................................)
หองสอบและเลขทีน่ งั่ สอบ
เลขประจําตัวผูเขาสอบ......................หองสอบที่.................... เลขที่นั่งสอบ......................
ลงชื่อ................................................กรรมการออกบัตรเขาหองสอบ

