
 

 

 

ประกาศโรงเรยีนสตรรีาชนิูทศิ  จงัหวดัอุดรธาน ี

เรือ่ง   การรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 ปการศกึษา 2564  นกัเรยีนหองเรยีนพเิศษ 

1. คณิตศาสตร-วทิยาศาสตร (พคว.)  2. ภาษาองักฤษ 
………………………………………….……. 

 ดวยโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี มีความประสงคจะรับสมัครนักเรียน 

เขาเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2564  ระหวางวันท่ี  19 - 23  มีนาคม  2564   

นกัเรยีนหองเรยีนพเิศษ 1. อจัฉรยิภาพดานคณิตศาสตร-วทิยาศาสตร (พคว.)  และ 2. อจัฉรยิภาพดานภาษาองักฤษ 

ตามนโยบายการรับนักเรียนเขาเรียนตอปการศึกษา 2564  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

จุดประสงคการเปดหองเรียนพิเศษเพื่อสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ใหไดเรียนอยางเต็มศักยภาพ  โดยจัดหองเรียนละ 36 คนเทานั้น  เพื่อใหการรับนักเรียน

เขาเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอย  โรงเรียนจึงกําหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. จํานวนนกัเรยีนทีร่บั  

รับนักเรียนหองเรียนพิเศษหองละ 36 คน รวมท้ังส้ิน 108 คน 

2. วัตถปุระสงคของการจดัการศกึษา 

 1. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีมีความสนใจและมีศักยภาพสูงดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ

ไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

 2. เพื่อใหนักเรียนไดเพิ่มพูนทักษะทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ สามารถนําความรูไป

แกปญหาในชีวิตประจําวันได 

 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยเนนทักษะการคิดระดับสูง  กระบวนการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  

สามารถสืบเสาะหาความรูดวยตนเองอยางเปนระบบ และมีความสามารถในการส่ือสารได  อยางมีประสิทธิภาพ 

 4. เพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ความเปนกุลสตรี ซื่อสัตย อดทน มีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 

3.  คุณสมบตัขิองผูสมัคร 

      1. สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเทาหรือกําลังศึกษาอยู

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 หรือเทียบเทา 

      2. ไมจํากัดอายุ 

      3. เพศหญิงเปนโสด 

      4. เกณฑการสมัคร  

             4.1 นักเรียนตองมีผลการเรียนเฉล่ียในช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-5 ต้ังแต 3.00 ข้ึนไป 

             4.2 นักเรียนท่ีจะสมัครเขาเรียนหองเรียนพิเศษ  

                   - ดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร (พคว.) ตองมีผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานและวิชา

วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิชา 3.00 ข้ึนไป 

                  - ดานภาษาอังกฤษ ตองมีผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ต้ังแต 3.00 ข้ึนไป 

หมายเหตุ  ใชผลการเรียนเฉล่ียในช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-5 เทานั้น 
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4. วนัเวลาและสถานทีร่บัสมคัร 

 รับสมัครวันท่ี  19-23 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองโสตทัศนศึกษา อาคาร 5   

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  (ไมเวนวันหยุดราชการ) 

5. หลกัฐานประกอบการสมคัร 

1. ใบสมัครพรอมรูปถายขนาด 4x5 เซนติเมตร หรือ 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน (ถายไมเกิน 6 เดือน) 

2. เอกสารแสดงผลการเรียนระเบียนการเรียน (ปพ.1)  ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียรายวิชา 

ของช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-5(พรอมสําเนา) และใบรบัรองผลการเรยีนเฉลีย่แตละกลุมสาระการเรยีนรู (ตามแบบฟอรม 

ที่แนบมาดวยแลว) 

3. สามารถดาวนโหลดเอกสารการรบัสมัครไดทีเ่วบ็ไซต  www.rachinuthit.ac.th 

         4. ทะเบียนบานตัวจริง (พรอมสําเนา) 

 5. คาธรรมเนียมการดําเนินการสอบ 200 บาท 

 6. นักเรียนยื่นใบสมัครดวยตนเอง แตงกายชุดนักเรียน 

6.  กาํหนดวนัสอบคัดเลอืกและตารางสอบ 

 1. ตารางสอบหองเรยีนพเิศษดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตร 

วนั/เดอืน/ป เวลา รายวิชา คะแนน 

3 เมษายน 2564 
09.00 – 11.30 

1. วิชาท่ัวไป (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

    ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ) 
100 

13.00 – 15.00 2. วิชาเฉพาะ (วิชาคณิตศาสตร –วิทยาศาสตร) 100 
         
            2. ตารางสอบหองเรยีนพเิศษดานภาษาองักฤษ 

วนั/เดอืน/ป เวลา รายวิชา คะแนน 

3 เมษายน 2564 
09.00 – 11.30 

1. วิชาท่ัวไป (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

    ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ) 
100 

13.00 – 15.00 2. วิชาเฉพาะ (วิชาภาษาอังกฤษ) 100 

สัดสวนคะแนน   วิชาเฉพาะ : วชิาทัว่ไป    =    70 : 30 

7.  สถานที่สอบ 

 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

8.  ประกาศผลสอบและรายงานตวั 

 ประกาศผล   วนัท่ี  7 เมษายน 2564   เวลา 08.30 น.   ณ  อาคาร 1 

รายงานตวั    วันท่ี  9 เมษายน 2564  ระหวางเวลา  08.30 – 16.00 น.  ณ หองโสตทัศนศึกษา 

หากนกัเรยีนไมมารายงานตวัตามวนั เวลาทีก่าํหนดถอืวาสละสิทธิแ์ละจะเรยีกนกัเรยีนลาํดับสาํรองเขาเรยีน

แทนในวนัถดัไป (สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดทีก่ลุมบรหิารวชิาการโรงเรยีนสตรรีาชนิูทศิหมายเลขโทรศพัท   

042-244415 ตอ 115) 

 

 

 

 

ตองมารายงานตวัดวยตนเองเพือ่รบัเอกสารการมอบตวั    แตงชดุนกัเรยีน 

หลกัฐานการรายงานตวั บัตรเขาหองสอบ และบตัรประชาชน 

หากไมมารายงานตวัตามวนัทีก่าํหนดถอืวาสละสทิธิ ์

 





                    

หนงัสอืรบัรองผลการเรยีน 

เพือ่สมคัรเขาศกึษาตอเพือ่เปนหลกัฐานการสมัครเขาเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 ปการศกึษา 2564 

หองเรยีนพเิศษดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตร (พคว.) และภาษาองักฤษ 

  โรงเรยีนสตรรีาชนิทูศิ จงัหวดัอุดรธาน ี

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

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

หนงัสอืสาํคญัฉบบันีใ้หไวเพือ่แสดงวา 

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

ประจําตัวประชาชน    

เลขประจําตัวนักเรียน.........................ช้ันประถมศึกษาปที 6 เกิดวันท่ี ...........เดือน..........................พ.ศ.............. 

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

มีผลการเรียน และความประพฤติ ในระดับช้ันประถมศึกษา (ป.4- ป.5) ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี กลุมวิชา ระดับผลการเรียนเฉล่ีย 

หรือผลการเรียนเฉล่ียรอยละ 

1 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  

2 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  

3 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

ผลการเรียนเฉล่ียรวม (GPA)  

 

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

 ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการ 

 

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

   

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

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

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

                  (ประทับตราโรงเรียน) 

 

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

        นายทะเบียน 

 

 

ติดรูป 

3 X 4 

(ประทบัตราโรงเรียน) 

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 



 

ใบสมัครเขาเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 ปการศกึษา 2564 

          หองเรยีนพเิศษดาน 1.คณติศาสตร-วทิยาศาสตร   

                                 และ 2. ภาษาองักฤษ 

                   โรงเรยีนสตรรีาชนิทูศิ อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี

สมัครวันท่ี...............กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 

เลขประจําตัวประชาชน 
 

 ช่ือ-สกุลนักเรียน................................................................................................ 

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

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

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

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

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

สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน......................................................................ตําบล.............................................. 

อําเภอ...............................จังหวัด.......................................มีความประสงคจะสมัครหองเรียนอัจฉริยภาพทาง    

O  คณติศาสตร-วทิยาศาสตร  O  ภาษาองักฤษ 

 

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

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

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

 

สําหรบัเจาหนาที่ตรวจหลกัฐาน 

  O  ใบรับรองการเปนนักเรียน          O สําเนา ปพ.1 แสดงผลการเรียน  

O  ใบรับรองผลการเรียนเฉล่ีย         O ทะเบียนบาน   

ผลการตรวจสอบคุณสมบตั ิ

 ผลการเรียนเฉล่ียทุกวิชาเทากับ.................... ผลการเรียนเฉล่ียวิทยาศาสตรพื้นฐานเทากับ................. 

ผลการเรียนเฉล่ียคณิตศาสตรพื้นฐานเทากับ..............ผลการเรียนเฉล่ียภาษาองักฤษพื้นฐานเทากับ................. 

O คุณสมบัติครบถวน    O คุณสมบัติไมครบตามหลักเกณฑ  

 

ลงช่ือ.......................................................กรรมการรับสมัคร 

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

 

 หองสอบและเลขทีน่ัง่สอบ 

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

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

ติดภาพถาย 

ขนาด 4x5 ซ.ม. 

หรือ 1.5 น้ิว 
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