ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนอุตรดิตถ์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับจานวน ๗๒ คน
๑.๑ คุณสมบัติของนักเรียน
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒) มีผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ดังนี้
๒.๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕ และ
๒.๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และ มีผลการเรียน
เฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒.๓) เพศชายหรือเพศหญิง เป็นโสด มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความประพฤติเรียบร้อย
มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๒.๔) ผู้ปกครองมีความพร้อมและยินดีที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ
เพิ่มจากนักเรียนห้องเรียนปกติระหว่างที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน ๖,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึกษา
และค่าใช้จ่ายการจัดการสอนเสริมนอกหลักสูตรการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกาหนด
๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัครของโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป ผู้สมัครกรอกข้อมูล
ในใบสมัครและพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ได้ทเี่ ว็บไซต์โรงเรียนอุตรดิตถ์ www.utd.ac.th
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา ที่รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
๓) ใบรับรองจากสถานศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๑ ฉบับ
๑.๓ กาหนดการรับสมัคร
๑) รับสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ผู้สมัครแต่งกายชุดนักเรียน)
๒) สอบคัดเลือก วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๓) ประกาศผลสอบ รายงานตัว และรับใบมอบตัว วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔) มอบตัว วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
/ ๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔......

-๒๒. ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒.๑ ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม/ สพฐ.) รับจานวน ๓๐ คน
๒.๑.๑ คุณสมบัติของนักเรียน
๑) ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ดังนี้
๑.๑) เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาใน ๕ ภาคเรียน
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ากว่า ๓.๙๕ และ
๑.๒) มีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และ
๑.๓) มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑.๔) มีคุณสมบัติอื่นๆ เช่นเดียวกับประเภทสอบคัดเลือก (ข้อ ๒.๑ ๒.๓ ๒.๔)
๒) ประเภทสอบคัดเลือก
๒.๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒.๒) มีผลการเรียนใน ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ดังนี้
๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาใน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และ
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒.๓) เพศชายหรือเพศหญิง เป็นโสด มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความประพฤติ
เรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๒.๔) ผู้ปกครองมีความพร้อมและยินดีที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ
เพิ่มจากนักเรียนห้องเรียนปกติระหว่างที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน ๖,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา
และค่าใช้จ่ายการจัดการสอนเสริมนอกหลักสูตร การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆตามที่โรงเรียนกาหนด
๒.๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัครของโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ได้ทเี่ ว็บไซต์โรงเรียนอุตรดิตถ์ www.utd.ac.th
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา ที่รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
๓) ใบรับรองจากสถานศึกษาทีแ่ สดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๑ ฉบับ

/ ๒.๒ ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
....

-๓๒.๒ ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับจานวน ๓๖ คน
๒.๒.๑ คุณสมบัติของนักเรียน
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒) มีผลการเรียนใน ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ดังนี้
๒.๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาใน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๒.๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และมีผลการเรียน
เฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓) เพศชายหรือเพศหญิง เป็นโสด มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความประพฤติเรียบร้อย
มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔) ผู้ปกครองมีความพร้อมและยินดีที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ
เพิ่มจากนักเรียนห้องเรียนปกติระหว่างที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน ๖,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา
และค่าใช้จ่ายการจัดการสอนเสริมนอกหลักสูตรการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกาหนด
๒.๒.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัครของโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครและพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ได้ทเี่ ว็บไซต์โรงเรียนอุตรดิตถ์ www.utd.ac.th
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา ที่รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
๓) ใบรับรองจากสถานศึกษาทีแ่ สดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๑ ฉบับ
๒.๓ กาหนดการรับสมัคร
๑) รับสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ผู้สมัครแต่งกายชุดนักเรียน)
๒) สอบคัดเลือก วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๓) ประกาศผลสอบ รายงานตัวและรับใบมอบตัว วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔) มอบตัว วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
หมายเหตุ ๑. การประกาศผลการสอบ กรณีที่มีผู้สอบลาดับสุดท้ายได้คะแนนเท่ากันเกินจานวนที่จะรับ
การจัดลาดับจะพิจารณาจากผูส้ อบได้คะแนนมากจากวิชาต่อไปนี้ ตามลาดับ (๑) คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์
(๒) คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ (๓) คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และถ้ายังมีคะแนนเท่ากันอีกคณะกรรมการรับนักเรียน
พิจารณาจากลาดับที่สมัคร นักเรียนที่มาสมัครก่อนจะเป็นผู้สอบได้
๒. กรณีที่นักเรียนไม่มารายงานตัวหรือไม่มามอบตัวตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
๓. กรณีที่มีปัญหาในการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ให้คณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนพิจารณา และมติของที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์)
รองผู้อานวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์

-๔ภาคผนวกท้ายประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
***********************************************
๑. ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วัน / เดือน / ปี

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

วิชาที่สอบ
๑. คณิตศาสตร์
๒ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๓. วิทยาศาสตร์

๕๐ คะแนน

หมายเหตุ ๑. วิชาที่สอบมีเนื้อหาเข้มและลึกตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษา
๒. ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียน และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาช้าเกินกว่า ๓๐ นาทีเข้าห้องสอบ
๓. เวลาสอบและคะแนนเต็มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาหนดของสานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------๒. ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วัน / เดือน / ปี

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

วิชาที่สอบ
๑. คณิตศาสตร์
๒ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๓. วิทยาศาสตร์

๕๐ คะแนน

หมายเหตุ ๑. วิชาที่สอบมีเนื้อหาเข้มและลึกตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียน และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาช้าเกินกว่า ๓๐ นาทีเข้าห้องสอบ
๓. เวลาสอบและคะแนนเต็มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาหนดของสานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

