
 
 

ประกาศโรงเรยีนสตรรีาชนิทูศิ จังหวดัอดุรธาน ี

เรือ่ง การรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 ปการศกึษา 2564 หองเรยีนพเิศษภาษาองักฤษแบบเขม IEP 

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

 

ดวยโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงคจะรับสมัครนักเรียนเขาเรียน 

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2564 ประเภทหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเขม IEP ตามนโยบายการรับ

นักเรียนเขาศึกษาตอในปการศึกษา 2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

เพื่อใหการรับนักเรียนเขาเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนจึงกําหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. จํานวนนกัเรยีนทีร่บั  

นักเรียนหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเขม IEP จํานวน 36 คน 

2. วัตถปุระสงคของการจดัการศกึษา 

1) เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีมีความสนใจและมีศักยภาพสูงดานภาษาอังกฤษไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

2) เพื่อใชทักษะภาษาอังกฤษในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และใชในชีวิตประจําวันได 

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยเนนทักษะและกระบวนการการฟง การพูด การอานและการเขียน โดย

เรียนรูจากเจาของภาษาโดยตรง มีความสามารถในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสืบคน 

หาความรูดวยตนเองอยางเปนระบบ 

4) เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเปนกุลสตรี ซื่อสัตย อดทน มีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็น  

ของผูอื่น 

3. คุณสมบัตขิองผูสมคัร แผนการเรยีนหองเรยีนพเิศษภาษาองักฤษแบบเขม IEP 

1) เปนนักเรียนหญิงท่ีจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3) หรือเทียบเทา หรือกําลัง

ศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 

2) มีผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชาในช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวาระดบั 2.75 

3) มีผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไมต่าํกวาระดบั 2.75 

4) มีทักษะทางดานภาษาอังกฤษ และมีความมุงมั่นท่ีจะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

5) ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดหลักสูตร 

6) มีความประพฤติเรียบรอย ยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 

4. วนั เวลา และสถานทีร่บัสมัคร 

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

ณ หองโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

5. หลกัฐานประกอบการสมคัร 

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

2. เอกสาร ปพ. 1 แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (พรอมสําเนา) 

3. ใบรับรองผลการเรียนเฉล่ียกลุมวิชาภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอรมท่ีแนบมาดวยแลว) 
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4. ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา) 

5. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท 

6. กําหนดวนัสอบคดัเลอืก 

สอบคัดเลือก ตามรายละเอียด ดังนี ้

6.1 การสอบขอเขียน ผูสมัครสอบหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเขม IEP ตองทดสอบขอเขียน 

 จํานวน 3 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและภาษาไทย  (100 คะแนน) ในวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2564 

เวลา 08.30 - 10.30 น. ชุดที ่1 วิชาภาษาองักฤษ (จาํนวน 120ขอ) 

เวลา 10.45 - 12.15 น. ชุดที ่2 วิชาคณิตศาสตรและภาษาไทย (จาํนวน 80ขอ) 

*** ผูสอบหามออกจากหองสอบจนกวาจะหมดเวลาทําแบบทดสอบ*** 

( 60 คะแนน) 

( 40 คะแนน) 

 

 

6.2 การสอบสัมภาษณ ผูสมัครสอบจะตองเขาสอบสัมภาษณ เพื่อทดสอบทักษะการส่ือสารกับครูชาวไทย 

และครูชาวตางชาติ(50 คะแนน) ในวันท่ี 4 เมษายน 2564  โดยผูสมคัรสอบจะตองมารายงานตวัเวลา 13.00 น. ณ 

หองเกบ็ตวั อาคารเรยีน 2 โรงเรยีนสตรรีาชนิทูศิ เพือ่เตรยีมตวักอนเขาสอบสมัภาษณ 

 

 เริม่สอบสมัภาษณ เวลา 13.30 เปนตนไป  

 แนะนาํตวัเปนภาษาองักฤษ 1-2 นาที (10 คะแนน) 

 จบัฉลากตอบคําถาม (4คําถาม 40คะแนน)  

( 50 คะแนน) 

       

โรงเรียนสตรีราชินูทิศจะประกาศผลสอบ ในวันท่ี 8 เมษายน  พ.ศ.2564  

ทางเว็บไซตโรงเรียนสตรีราชินูทิศ https://www.rachinuthit.ac.th 

กรณีท่ีคะแนนรวมการสอบขอเขียนและสัมภาษณของผูสมัครมีคะแนนเทากัน จะพิจารณาสิทธิ์ใหแกผูสมัคร

ท่ีมีคะแนนสอบขอเขียนมากกวา 

กรณีท่ีคะแนนสอบขอเขียนเทากัน จะพิจารณาสิทธิ์ใหแกผูสมัครท่ีมีคะแนนสอบขอเขียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษมากกวา 

7. สถานทีส่อบ  

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

8. ประกาศผลสอบและรายงานตวั 

ประกาศผลสอบ  วันท่ี  8  เมษายน พ.ศ. 2564   ณ  อาคาร 1 

รายงานตวั วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

หากนกัเรยีนไมมารายงานตวัตามวนั เวลาทีก่าํหนดใหถอืวาสละสทิธิ์และจะเรยีกนกัเรยีนลําดบัสาํรอง 

แทนในวนัตอไป (สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดทีก่ลุมบรหิารวชิาการโรงเรยีนสตรรีาชนิูทศิหมายเลข 

โทรศพัท 042-244415 ตอ 115) 
 

 

 

 

 

ตองมารายงานตวัดวยตนเองเพือ่รบัเอกสารการมอบตวั แตงชดุนกัเรยีน  

หลกัฐานการรายงานตวั บัตรเขาหองสอบ และบตัรประชาชน หากไมมารายงานตวัตาม

วนัทีก่าํหนดถอืวาสละสทิธิ ์

https://www.rachinuthit.ac.th/




 

 

หนงัสอืรบัรองผลการศกึษา 

เพือ่สมัครเขาศกึษาตอชัน้มัธยมศกึษาปที ่4 ประจําปการศกึษา 2564 

หองเรยีนพิเศษภาษาองักฤษแบบเขม IEP 

 โรงเรยีนสตรีราชนิทูศิ  จงัหวดัอดุรธาน ี

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

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

หนงัสอืสาํคญัฉบบันีใ้หไวเพือ่แสดงวา 

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

เลขประจําตัวประชาชน  �-����-�����-��-� 

เลขประจําตัวนักเรียน .................... ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เกิดวันท่ี ......... เดือน .................... พ.ศ. ............... 

ช่ือ – สกุลบิดา ........................................................... ช่ือ – สกุลมารดา ........................................................... 

มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน และความประพฤติ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดังนี้ 

      - ผลการเรียนเฉล่ียสะสมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เทากับ ............................................................ 

          - ผลการเรียนเฉล่ียรวม (GPA) เทากับ ............................................................................... 

 - มีความประพฤติ ............................................................................................................. 

    

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

(ลงช่ือ)........................................................ 

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

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

..............................                                                                                   (ประทับตราโรงเรียน)     

  (นายทะเบียน)  

 

 

ติดรูป 

3 x 4 ซม. 

(ประทับตราโรงเรียน) 

ถายไมเกิน 6 เดือน 



                                                                    เลขที่สมคัรสอบ................................................. 

 

 

 

 

ใบสมัคร 

สอบคดัเลอืกเขาเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 ปการศกึษา 2564 

                   หองเรยีนสงเสรมิความสามารถพเิศษดานภาษาองักฤษแบบเขม IEP        

โรงเรยีนสตรรีาชนิทูศิ 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............................................... 
 

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

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

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

สําหรบักรรมการตรวจหลกัฐาน 

          หลกัฐานทีน่าํมาประกอบการสมคัร 

 O  ใบรับรองการเปนนักเรียน  หรอื  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (พรอมสําเนา)       

O  ใบรับรองผลการเรียนเฉล่ียรวมกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

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

 ผลการตรวจสอบคุณสมบตั ิ

          ผลการเรียนเฉล่ียทุกวิชาเทากับ........................ ผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาอังกฤษเทากับ................. 

O คุณสมบัติครบถวน   O คุณสมบัติไมครบตามหลักเกณฑ 

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

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

ติด

ภาพถาย 

ขนาด 1.5 

 
 

ย่ืนสมัคร  วันท่ี............กุมภาพันธ  2564 
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