ประกาศโรงเรียนสตรีราชินทู ศิ จังหวัดอุดรธานี
เรือ่ ง การรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2564 หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเขม IEP
.....................................................................................
ดวยโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงคจะรับสมัครนักเรียนเขาเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564 ประเภทหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเขม IEP ตามนโยบายการรับ
นักเรียนเขาศึกษาตอในปการศึกษา 2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อใหการรับนักเรียนเขาเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนจึงกําหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จํานวนนักเรียนทีร่ บั
นักเรียนหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเขม IEP จํานวน 36 คน
2. วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา
1) เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความสนใจและมีศักยภาพสูงดานภาษาอังกฤษไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
2) เพื่อใชทักษะภาษาอังกฤษในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และใชในชีวิตประจําวันได
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยเนนทักษะและกระบวนการการฟง การพูด การอานและการเขียน โดย
เรียนรูจากเจาของภาษาโดยตรง มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสืบคน
หาความรูดวยตนเองอยางเปนระบบ
4) เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเปนกุลสตรี ซื่อสัตย อดทน มีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่น
3. คุณสมบัตขิ องผูสมัคร แผนการเรียนหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเขม IEP
1) เปนนักเรียนหญิงที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) หรือเทียบเทา หรือกําลัง
ศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวาระดับ 2.75
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไมตา่ํ กวาระดับ 2.75
4) มีทักษะทางดานภาษาอังกฤษ และมีความมุงมั่นที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
5) ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดหลักสูตร
6) มีความประพฤติเรียบรอย ยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
4. วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัคร
รับสมัครวันที่ 19-23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ)
ณ หองโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
5. หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร พรอมรูปถายขนาด 4x5 เซนติเมตร จํานวน 2 แผน (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน)
2. เอกสาร ปพ. 1 แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (พรอมสําเนา)
3. ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยกลุมวิชาภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอรมที่แนบมาดวยแลว)
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4. ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา)
5. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท
6. กําหนดวันสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือก ตามรายละเอียด ดังนี้
6.1 การสอบขอเขียน ผูสมัครสอบหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเขม IEP ตองทดสอบขอเขียน
จํานวน 3 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและภาษาไทย (100 คะแนน) ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2564
เวลา 08.30 - 10.30 น. ชุดที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ (จํานวน 120ขอ)
( 60 คะแนน)
เวลา 10.45 - 12.15 น. ชุดที่ 2 วิชาคณิตศาสตรและภาษาไทย (จํานวน 80ขอ)
( 40 คะแนน)
*** ผูสอบหามออกจากหองสอบจนกวาจะหมดเวลาทําแบบทดสอบ***
6.2 การสอบสัมภาษณ ผูสมัครสอบจะตองเขาสอบสัมภาษณ เพื่อทดสอบทักษะการสื่อสารกับครูชาวไทย
และครูชาวตางชาติ(50 คะแนน) ในวันที่ 4 เมษายน 2564 โดยผูสมัครสอบจะตองมารายงานตัวเวลา 13.00 น. ณ
หองเก็บตัว อาคารเรียน 2 โรงเรียนสตรีราชินทู ศิ เพือ่ เตรียมตัวกอนเขาสอบสัมภาษณ
เริม่ สอบสัมภาษณ เวลา 13.30 เปนตนไป
แนะนําตัวเปนภาษาอังกฤษ 1-2 นาที (10 คะแนน)
จับฉลากตอบคําถาม (4คําถาม 40คะแนน)

( 50 คะแนน)

โรงเรียนสตรีราชินูทิศจะประกาศผลสอบ ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564
ทางเว็บไซตโรงเรียนสตรีราชินูทิศ https://www.rachinuthit.ac.th
กรณีที่คะแนนรวมการสอบขอเขียนและสัมภาษณของผูสมัครมีคะแนนเทากัน จะพิจารณาสิทธิ์ใหแกผูสมัคร
ที่มีคะแนนสอบขอเขียนมากกวา
กรณีที่คะแนนสอบขอเขียนเทากัน จะพิจารณาสิทธิ์ใหแกผูสมัครที่มีคะแนนสอบขอเขียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษมากกวา
7. สถานทีส่ อบ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
8. ประกาศผลสอบและรายงานตัว
ประกาศผลสอบ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ อาคาร 1
รายงานตัว วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
หากนักเรียนไมมารายงานตัวตามวัน เวลาทีก่ าํ หนดใหถอื วาสละสิทธิ์และจะเรียกนักเรียนลําดับสํารอง
แทนในวันตอไป (สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดทกี่ ลุม บริหารวิชาการโรงเรียนสตรีราชินูทศิ หมายเลข
โทรศัพท 042-244415 ตอ 115)
ตองมารายงานตัวดวยตนเองเพือ่ รับเอกสารการมอบตัว แตงชุดนักเรียน
หลักฐานการรายงานตัว บัตรเขาหองสอบ และบัตรประชาชน หากไมมารายงานตัวตาม
วันทีก่ าํ หนดถือวาสละสิทธิ์

หนังสือรับรองผลการศึกษา
เพือ่ สมัครเขาศึกษาตอชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2564
หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเขม IEP
โรงเรียนสตรีราชินทู ศิ จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียน ...............................................................................................................................................................
ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..........................................
หนังสือสําคัญฉบับนีใ้ หไวเพือ่ แสดงวา
ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

เลขประจําตัวนักเรียน .................... ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เกิดวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ...............
ชื่อ – สกุลบิดา ........................................................... ชื่อ – สกุลมารดา ...........................................................
มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน และความประพฤติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนี้
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เทากับ ............................................................
- ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPA) เทากับ ...............................................................................
- มีความประพฤติ .............................................................................................................

ติดรูป
3 x 4 ซม.
(ประทับตราโรงเรียน)
ถายไมเกิน 6 เดือน

..............................
(นายทะเบียน)

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

เลขที่สมัครสอบ.................................................

ยื่นสมัคร วันที่............กุมภาพันธ 2564

ติด
ภาพถาย
ขนาด 1.5

ใบสมัคร
สอบคัดเลือกเขาเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564
หองเรียนสงเสริมความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษแบบเขม IEP
โรงเรียนสตรีราชินทู ศิ 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...............................................
ลงชื่อ...............................................................ผูสมัคร
ลงชื่อ..............................................................ผูป กครอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สําหรับกรรมการตรวจหลักฐาน
หลักฐานทีน่ าํ มาประกอบการสมัคร

O
O
O

ใบรับรองการเปนนักเรียน หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (พรอมสําเนา)
ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

สําเนาทะเบียนบาน(พรอมสําเนา)และรูปถาย ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชาเทากับ........................ ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเทากับ.................

O คุณสมบัติครบถวน O คุณสมบัติไมครบตามหลักเกณฑ
ลงชื่อ.......................................................กรรมการรับสมัคร
(..........................................................)

