ประกาศโรงเรียนสตรีราชินูทศิ จังหวัดอุดรธานี
เรือ่ ง การรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564 นักเรียนหองเรียนพิเศษ
1. คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร (พคว.) 2. ภาษาอังกฤษ
………………………………………….…….

ดวยโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงคจะรับสมัครนักเรียน
เขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2564
นักเรียนหองเรียนพิเศษ 1. อัจฉริยภาพดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร (พคว.) และ 2. อัจฉริยภาพดานภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายการรับนักเรียนเขาเรียนตอปการศึกษา 2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
จุดประสงคการเปดหองเรียนพิเศษเพื่อสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ใหไดเรียนอยางเต็มศักยภาพ โดยจัดหองเรียนละ 36 คนเทานั้น เพื่อใหการรับนักเรียน
เขาเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนจึงกําหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จํานวนนักเรียนทีร่ บั
รับนักเรียนหองเรียนพิเศษหองละ 36 คน รวมทั้งสิ้น 108 คน
2. วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา
1. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความสนใจและมีศักยภาพสูงดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
ไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
2. เพื่อใหนักเรียนไดเพิ่มพูนทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ สามารถนําความรูไป
แกปญหาในชีวิตประจําวันได
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยเนนทักษะการคิดระดับสูง กระบวนการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
สามารถสืบเสาะหาความรูดวยตนเองอยางเปนระบบ และมีความสามารถในการสื่อสารได อยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเปนกุลสตรี ซื่อสัตย อดทน มีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
3. คุณสมบัตขิ องผูส มัคร
1. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทาหรือกําลังศึกษาอยู
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 หรือเทียบเทา
2. ไมจํากัดอายุ
3. เพศหญิงเปนโสด
4. เกณฑการสมัคร
4.1 นักเรียนตองมีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป
4.2 นักเรียนที่จะสมัครเขาเรียนหองเรียนพิเศษ
- ดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร (พคว.) ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานและวิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิชา 3.00 ขึ้นไป
- ดานภาษาอังกฤษ ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป
หมายเหตุ ใชผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 เทานั้น

-24. วันเวลาและสถานทีร่ บั สมัคร
รับสมัครวันที่ 19-23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองโสตทัศนศึกษา อาคาร 5
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ไมเวนวันหยุดราชการ)
5. หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครพรอมรูปถายขนาด 4x5 เซนติเมตร หรือ 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน (ถายไมเกิน 6 เดือน)
2. เอกสารแสดงผลการเรียนระเบียนการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา
ของชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5(พรอมสําเนา) และใบรับรองผลการเรียนเฉลีย่ แตละกลุม สาระการเรียนรู (ตามแบบฟอรม
ที่แนบมาดวยแลว)
3. สามารถดาวนโหลดเอกสารการรับสมัครไดทเี่ ว็บไซต www.rachinuthit.ac.th
4. ทะเบียนบานตัวจริง (พรอมสําเนา)
5. คาธรรมเนียมการดําเนินการสอบ 200 บาท
6. นักเรียนยื่นใบสมัครดวยตนเอง แตงกายชุดนักเรียน
6. กําหนดวันสอบคัดเลือกและตารางสอบ
1. ตารางสอบหองเรียนพิเศษดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร
วัน/เดือน/ป
เวลา
รายวิชา
คะแนน
1. วิชาทั่วไป (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
09.00 – 11.30
100
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ)
3 เมษายน 2564
13.00 – 15.00 2. วิชาเฉพาะ (วิชาคณิตศาสตร –วิทยาศาสตร)
100
2. ตารางสอบหองเรียนพิเศษดานภาษาอังกฤษ
วัน/เดือน/ป
เวลา
รายวิชา
คะแนน
1. วิชาทั่วไป (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
09.00 – 11.30
100
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ)
3 เมษายน 2564
13.00 – 15.00 2. วิชาเฉพาะ (วิชาภาษาอังกฤษ)
100
สัดสวนคะแนน วิชาเฉพาะ : วิชาทัว่ ไป = 70 : 30
7. สถานที่สอบ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
8. ประกาศผลสอบและรายงานตัว
ประกาศผล วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร 1
รายงานตัว วันที่ 9 เมษายน 2564 ระหวางเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หองโสตทัศนศึกษา
หากนักเรียนไมมารายงานตัวตามวัน เวลาทีก่ าํ หนดถือวาสละสิทธิแ์ ละจะเรียกนักเรียนลําดับสํารองเขาเรียน
แทนในวันถัดไป (สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดทกี่ ลุม บริหารวิชาการโรงเรียนสตรีราชินูทศิ หมายเลขโทรศัพท
042-244415 ตอ 115)
ตองมารายงานตัวดวยตนเองเพือ่ รับเอกสารการมอบตัว แตงชุดนักเรียน
หลักฐานการรายงานตัว บัตรเขาหองสอบ และบัตรประชาชน
หากไมมารายงานตัวตามวันทีก่ าํ หนดถือวาสละสิทธิ์

หนังสือรับรองผลการเรียน
เพือ่ สมัครเขาศึกษาตอเพือ่ เปนหลักฐานการสมัครเขาเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564
หองเรียนพิเศษดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร (พคว.) และภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสตรีราชินทู ศิ จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียน...........................................................................................................................................................
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
หนังสือสําคัญฉบับนีใ้ หไวเพือ่ แสดงวา
ชื่อ – สกุล ...................................................................................................................................................................เลข
ประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวนักเรียน.........................ชั้นประถมศึกษาปที 6 เกิดวันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ..............
ชื่อ – สกุลบิดา............................................................ ชื่อ – สกุล มารดา..........................................................
มีผลการเรียน และความประพฤติ ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4- ป.5) 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...............
ลงชื่อ........................................................
(...............................................................)
ตําแหนง....................................................................
(ประทับตราโรงเรียน)

ใบสมัครเขาเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564
หองเรียนพิเศษดาน 1.คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร
และ 2. ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสตรีราชินทู ศิ อ.เมือง จ.อุดรธานี
สมัครวันที่...............กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

ติดภาพถาย
ขนาด 4x5 ซ.ม.
หรือ 1.5 นิ้ว

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน................................................................................................
เกิดวันที่.............เดือน.....................................พ.ศ.....................ศาสนา....................เชื้อชาติ.......................
สัญชาติ.................ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่..........หมูที่.........ตําบล................................ถนน.............................
อําเภอ...................จังหวัด...........................................โทรศัพทที่ติดตอได........................................................
ชื่อ-สกุลบิดา........................................................................อาชีพ.......................................................
ชื่อ-สกุลมารดา....................................................................อาชีพ........................................................
สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน......................................................................ตําบล..............................................
อําเภอ...............................จังหวัด.......................................มีความประสงคจะสมัครหองเรียนอัจฉริยภาพทาง

O คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร

O ภาษาอังกฤษ

ลงชื่อ........................................................ผูสมัคร
ลงชื่อ........................................................ผูปกครอง
..............................................................................................................................................................................
สําหรับเจาหนาที่ตรวจหลักฐาน

O
O

ใบรับรองการเปนนักเรียน

O สําเนา ปพ.1 แสดงผลการเรียน
O ทะเบียนบาน

ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชาเทากับ.................... ผลการเรียนเฉลี่ยวิทยาศาสตรพื้นฐานเทากับ.................
ผลการเรียนเฉลี่ยคณิตศาสตรพื้นฐานเทากับ..............ผลการเรียนเฉลี่ยภาษาอังกฤษพื้นฐานเทากับ.................

O คุณสมบัติครบถวน

O คุณสมบัติไมครบตามหลักเกณฑ

ลงชื่อ.......................................................กรรมการรับสมัคร
(..........................................................)
หองสอบและเลขทีน่ งั่ สอบ
เลขประจําตัวผูเขาสอบ..........................หองสอบที่..................... เลขที่นั่งสอบ......................
ลงชื่อ............................................................กรรมการออกบัตรเขาหองสอบ

