
 
ประกาศโรงเรยีนสตรรีาชนิูทศิ  จงัหวดัอุดรธาน ี

เรือ่ง   การรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 ปการศกึษา 2564 หองเรยีนพเิศษ 

1. สงเสรมิความสามารถพเิศษดานคณติศาสตร  2. สงเสรมิความสามารถพเิศษทางคณติศาสตร              

วทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม (สควท.) 

..................................................................................... 

      ดวยโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงคจะรับสมัครนักเรียนเขาเรียนใน

ระดับช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา  2564 ประเภทหองเรียนพิเศษ ตามโครงการสงเสริมนักเรียนหองเรียน

พิเศษ 1.สงเสริมความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร  2. หองเรียนพิเศษสําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ

พิเศษทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ตามนโยบายการรับนักเรียนเขาศึกษาตอใน 

ปการศึกษา 2564  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

    เพื่อใหการรับนักเรียนเขาเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอย  โรงเรียนจึงกําหนดแนวปฏิบัติใน 

การรับนักเรียน  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. จํานวนนกัเรยีนทีร่บั  

1) รับนกัเรยีนหองเรยีนพเิศษคณติศาสตร  72 คน 

 2) รับนกัเรยีนหองเรยีนพเิศษทางคณิตศาสตร วทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม (สควท.) 30 คน 

2. วัตถปุระสงคของการจดัการศกึษา 

 1) เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีมีความสนใจและมีศักยภาพสูงดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอมใหไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

 2) เพื่อใหนักเรียนไดเพิ่มพูนทักษะทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม สามารถ 

นําความรูไปแกปญหาในชีวิตประจําวันได 

 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยเนนทักษะการคิดระดับสูง  ทักษะการคิดคํานวณ  กระบวนการ

แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  สามารถสืบเสาะหาความรูดวยตนเองอยางเปนระบบ และมีความสามารถในการ

ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4) เพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ความเปนกุลสตรี ซื่อสัตย อดทน มีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็น    

ของผูอื่น 
 

3. คุณสมบัตขิองผูสมคัร แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-คณติศาสตร 

1)  จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3) หรือเทียบเทา  หรือเปนนักเรียนหญิงท่ี  

หรือกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 

2)  มีผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชาในช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 5 ภาคเรยีน ไมต่าํกวาระดบั 3.00 

3)  ตองมีผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  วิทยาศาสตรพื้นฐานในช้ันมัธยมศึกษาตอนตน        

5 ภาคเรียน ไมต่าํกวาระดบั 3.00 และภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไมต่ํากวา 2.75 

4)  มีทักษะทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และมีความมุงมั่นท่ีจะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

5)  ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดหลักสูตร 

6)  มีความประพฤติเรียบรอย  ยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
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4. วนั เวลา และสถานทีร่บัสมัคร 

 รับสมัครวันท่ี  19-23 มีนาคม 2564  เวลา  08.30 – 16.30 น.  (ไมเวนวนัหยุดราชการ) 

           ท่ีหองโสตทัศนศึกษา  อาคาร 5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  

5.  หลกัฐานประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัคร  พรอมรูปถายขนาด 4x5 เซนติเมตร  จํานวน 2  แผน  (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน) 

2. เอกสาร ปพ. 1 แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียแตละกลุมสาระการเรียนรู 

3. ใบรับรองผลการเรียนเฉล่ียแตละกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 

   (ตามแบบฟอรมท่ีแนบมาดวยแลว) 

4. ทะเบียนบานฉบับจริง  

5. คาธรรมเนียมการดําเนินการสอบ 200 บาท 

6. กําหนดวนัสอบคดัเลอืก 

           สอบคัดเลือกในวันท่ี 4 เมษายน 2564  ตามกําหนดเวลา  ดังนี้ 

       6.1 ตารางสอบหองเรยีนพเิศษสงเสรมิความสามารถพเิศษดานคณติศาสตร    

 เวลา  09.00 - 11.00  น.  ชุดท่ี  1  วิชาคณิตศาสตร (100  คะแนน) 

 เวลา  11.15 - 12.15  น.  ชุดท่ี  2  วิชาภาษาอังกฤษ ( 50  คะแนน) 

 เวลา  13.00 - 15.00 น.   ชุดท่ี  3  วิชาวิทยาศาสตร          ( 50  คะแนน)  

      6.2 ตารางสอบหองเรยีนพเิศษสําหรบัพฒันาและสงเสรมิผูมีความสามารถพเิศษทางคณติศาสตร วทิยาศาสตร 

เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม (สควท.) 

 เวลา  09.00 - 11.00 น.     ชุดท่ี  1  วิชาคณิตศาสตร  (100 คะแนน) ** (อยูในหองสอบจนหมดเวลา) 

 เวลา  11.15 - 12.15  น.    ชุดท่ี  2  วิชาภาษาอังกฤษ ( 50 คะแนน) 

 เวลา  13.00 – 15.00 น.    ชุดท่ี  3  วิชาวิทยาศาสตร  (100 คะแนน) ** (อยูในหองสอบจนหมดเวลา) 
 

7. สถานทีส่อบ  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

8. ประกาศผลสอบและรายงานตวั 

 ประกาศผล  วันท่ี  8  เมษายน 2564  เวลา 08.30 น. 

รายงานตวั   วันท่ี  9  เมษายน 2564  ระหวางเวลา  08.30 – 14.30 น.  ณ หองโสตทัศนศึกษา  

หากนกัเรยีนไมมารายงานตวัตามวนั เวลาทีก่าํหนดถอืวาสละสิทธิแ์ละจะเรยีกนกัเรยีนลาํดับสาํรองเขาเรยีน

แทนในวนัตอไป (สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดทีก่ลุมบรหิารวชิาการโรงเรยีนสตรรีาชนิูทศิหมายเลขโทรศพัท  

042-244415 ตอ 115) 
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9. การมอบตวันกัเรยีน 

    รับมอบตัวเปนนักเรียนในวันท่ี  2 พฤษภาคม 2564  ระหวางเวลา 08.30 – 12.00 น. 

โดยผูปกครองและนักเรียนตองมารายงานในชวงเวลา 08.30-09.30 น. เพื่อฟงคําช้ีแจงเกี่ยวกับการมอบตัว            

หากมาชากวานี้ถือวาสละสิทธิ์  ณ หองประชุมเสาวภาผองศรี  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ   

ตองมารายงานตวัดวยตนเองเพือ่รบัเอกสารการมอบตวั แตงชดุนกัเรยีน 

หลกัฐานการรายงานตวั บัตรเขาหองสอบ และบตัรประชาชน 

หากไมมารายงานตวัตามวนัทีก่าํหนดถอืวาสละสทิธิ ์

 





 
หนงัสอืรบัรองผลการเรยีน 

เพือ่สมคัรเขาศกึษาตอเพือ่เปนหลกัฐานการสมคัรเขาเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 ปการศกึษา 2564 

หองเรยีนพเิศษสงเสรมิความสามารถพเิศษดานคณิตศาสตร  หองเรยีนพเิศษสําหรบัพฒันาและสงเสรมิความสามารถ

พเิศษทางคณิตศาสตร วทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม (สควท)  โรงเรยีนสตรรีาชนิูทศิ จงัหวดัอดุรธาน ี

โรงเรียน........................................................................................................................................................... 

ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................... 

หนงัสอืสาํคญัฉบบันีใ้หไวเพือ่แสดงวา 

ช่ือ – สกุล ...................................................................................................................................................................

เลขประจําตัวประชาชน    

เลขประจําตัวนักเรียน.........................ช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 3 เกิดวันท่ี ...........เดือน..........................พ.ศ.............. 

ช่ือ – สกุลบิดา............................................................   ช่ือ – สกุล มารดา.......................................................... 

มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน  และความประพฤติ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี กลุมวิชา ระดับผลการเรียนเฉล่ีย 

หรือผลการเรียนเฉล่ียรอยละ 

1 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  

2 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  

3 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

ผลการเรียนเฉล่ียรวม (GPA)  

 

 ความประพฤติ............................................................................................................................. 

 ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการ 

 

  ออกให ณ วันท่ี..............เดือน..........................................พ.ศ.  2564 

   

                                ลงช่ือ........................................................ 

                                    (...............................................................) 

                  ตําแหนง.................................................................... 

                  (ประทับตราโรงเรียน) 

 

 ..............................................     

        นายทะเบียน 

 

 

 

ติดรูป 

3 X 4 

(ประทบัตราโรงเรียน) 

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 



 

 

 

ใบสมคัร 

สอบคัดเลอืกเขาเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 ปการศกึษา 2564 

หองเรยีนพเิศษสงเสรมิความสามารถพเิศษดานคณิตศาสตร  หองเรยีนพเิศษสําหรบัพฒันาและสงเสรมิความสามารถ

พเิศษทางคณิตศาสตร วทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม (สควท)   
โรงเรยีนสตรรีาชนิทูิศ อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี

1. ช่ือ-สกุลนักเรียน (ด.ญ./นางสาว)......................................................นามสกุล........................................................... 

  เลขประจําตัวประชาชน 
  

  เกิดวันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ.....................ศาสนา......................เช้ือชาติ..................................... 

สัญชาติ...................ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี............หมูท่ี..........ตําบล..................................ถนน................................  

อําเภอ.........................จังหวัด..............................................โทรศัพทท่ีติดตอได........................................................... 

 ช่ือ-สกุลบิดา..........................................................................อาชีพ.................................................................. 

 ช่ือ-สกุลมารดา......................................................................อาชีพ.................................................................. 

2. สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน......................................................................ตําบล..................................................... 

   อําเภอ.......................................................จังหวดั............................................... 

3. มีความประสงคจะสมัครเขาเรียนหองเรียนพิเศษ 

      O ดานคณิตศาสตร  O ดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (สควท.) 

ลงช่ือ...............................................................ผูสมัคร 

ลงช่ือ..............................................................ผูปกครอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สําหรบักรรมการตรวจหลกัฐาน 

          หลกัฐานทีน่าํมาประกอบการสมคัร 

 O  ใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ.7)  หรือ  สําเนาระเบียบแสดงผลกาเรียน (ปพ.1) (พรอมสําเนา)       

O  ใบรับรองผลการเรียนเฉล่ียรวมกลุมวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

O  สําเนาทะเบียนบาน (พรอมสําเนา)  และรูปถาย ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน 

 ผลการตรวจสอบคุณสมบตั ิ

      ผลการเรียนเฉล่ียทุกวิชาเทากับ........................ ผลการเรียนเฉล่ียคณิตศาสตรพื้นฐานเทากับ.............................. 

      ผลการเรียนเฉล่ียวิทยาศาสตรพื้นฐานเทากับ.................ผลการเรียนเฉล่ียภาษาอังกฤษพื้นฐานเทากับ................. 

O คุณสมบัติครบถวน   O คุณสมบัติไมครบตามหลักเกณฑ  

                    ลงช่ือ....................................................กรรมการตรวจหลักฐาน   

      (........................................................) 

หองสอบและเลขทีน่ัง่สอบ 

  เลขประจําตัวผูเขาสอบ......................หองสอบท่ี....................  เลขท่ีนั่งสอบ...................... 

     ลงช่ือ................................................กรรมการออกบัตรเขาหองสอบ 

ติดภาพถาย 

ขนาด 1.5 น้ิว 

 

ย่ืนสมัคร 

วันท่ี............มีนาคม 2564 
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