ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนอุตรดิตถ์รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง จานวน ๓๒๐ คน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑.๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้แก่ ตาบลท่าอิฐ
และตาบลท่าเสา อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์) รับจานวน ๑๒๐ คน
๑.๑.๑ คุณสมบัติประเภทในเขตพื้นที่บริการ ดังนี้
๑) เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และมีบิดา
หรือมารดา หรือปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย คนใดคนหนึ่งมีสถานภาพเป็นเจ้าบ้าน หรือ
๒) เป็นนักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนอุตรดิตถ์
อยู่ก่อนวันรับสมัคร (ก่อนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑) และสาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอุตรดิตถ์
๓) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและร่วมดูแลความประพฤติ
ของนักเรียนกับทางโรงเรียนอุตรดิตถ์ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๑.๑.๒ เกณฑ์การคัดเลือก
๑) สอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนคิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐
และคะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐
๒) เรียงลาดับคะแนนสูงสุดลงมาหาคะแนนต่ากว่าจนครบจานวนที่รับ กรณีที่นักเรียน
ประเภทในเขตพื้นที่บริการไม่ครบตามจานวนที่รับ ให้นาสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป
จนครบจานวนที่รับ
๓) หากมีการโต้แย้งสิทธิ์ในประเด็นคุณสมบัติของผู้สมัครประเภทในเขตพื้นที่บริการ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่โรงเรียนอุตรดิตถ์แต่งตั้ง และให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
เป็นอันสิ้นสุดเด็ดขาด
/๑.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป

-๒๑.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป (หมายถึงนักเรียนทั้งในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอุตรดิตถ์
และนักเรียนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ) รับจานวน ๑๘๐ คน
๑.๒.๑ คุณสมบัติประเภทนักเรียนทั่วไป ดังนี้
๑) เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอุตรดิตถ์ หรือ เป็นนักเรียน
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ
๒) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและร่วมดูแลความประพฤติ
ของนักเรียนกับทางโรงเรียนอุตรดิตถ์ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๑.๒.๒ เกณฑ์การคัดเลือก
๑) สอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนคิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ และคะแนน
O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐
๒) เรียงลาดับคะแนนสูงสุดลงมาหาคะแนนต่ากว่าจนครบจานวนที่รับ
๑.๓ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับจานวน ๒๐ คน
๑.๓.๑ คุณสมบัติประเภทเงื่อนไขพิเศษ
๑) เป็นนักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอุตรดิตถ์ หรือ เป็นนักเรียน
ประเภทนักเรียนทั่วไป ที่มคี ุณสมบัติตามเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษ ดังนี้
๑.๑) นักเรียนสอบได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้ายที่ครบจานวนที่รับ
๑.๒) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนอุตรดิตถ์
๑.๓) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์กับโรงเรียนอุตรดิตถ์
อย่างต่อเนื่อง
๒) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและร่วมดูแลความประพฤติ
ของนักเรียนกับทางโรงเรียนอุตรดิตถ์ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
หมายเหตุ : นักเรียนต้องสมัครประเภทในเขตพื้นที่บริการ หรือ ประเภทนักเรียนทั่วไปด้วย
๑.๓.๒ เกณฑ์การคัดเลือก
คัดเลือกจากเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๑.๑) ๑.๒) ๑.๓) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
และโดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกในแต่ละรายจนครบจานวนที่รับ
/๑.๔ หลักฐานการสมัคร

-๓๑.๔ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัครของโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครและพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ได้ทเี่ ว็บไซต์โรงเรียนอุตรดิตถ์ www.utd.ac.th
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา จานวน ๑ ฉบับ
๓) สาเนาใบ ปพ.๑ ที่สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง
จากสถานศึกษาแสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑ ฉบับ
๔) สาเนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หรือปีการศึกษาที่มีอยู่ จานวน ๑ ฉบับ (หากไม่นามายื่นต่อโรงเรียนถือว่าผลคะแนน O-NET เป็นศูนย์)
ทั้งนี้ เอกสารการสมัครที่เป็นสาเนาต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ปกครองนักเรียนและนาเอกสาร
ต้นฉบับ หรือ ฉบับที่ผู้มีอานาจออกให้มาแสดงในวันรับสมัคร
๑.๕ กาหนดการรับสมัคร
๑) รับสมัคร วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ผู้สมัครแต่งกาย
ชุดนักเรียน)
๒) สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓) ประกาศผล รายงานตัว รับใบมอบตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔) มอบตัว วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง จานวน ๔๐๐ คน แบ่งเป็น ๓ ประเภทดังนี้
๒.๑ ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอุตรดิตถ์ รับจานวน ๓๒๐ คน
โดยพิจารณาคัดเลือกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่มีศักยภาพทางการเรียน
เหมาะสม ทีม่ ีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ คัดเลือกโดยการเรียงลาดับจากผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดลงมาหาต่ากว่า
จนครบจานวน ๓๒๐ คน ตามประกาศของโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ดังนี้
๑) ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป และอยู่ในลาดับที่ ๑ – ๓๒๐
ตามจานวนที่รับ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒) รับใบสมัครเพื่อรับการพิจารณาฯ วันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓) ยื่นใบสมัครรับการพิจารณาเข้าเรียนฯ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔) ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าเรียน ฯ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

/๕) หากนักเรียนประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

-๔๕) หากนักเรียนประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตามข้อ ๑) ไม่ยื่นใบสมัคร
และโรงเรียนประกาศรายชื่อไม่ครบตามจานวนนักเรียนที่รับ โรงเรียนจะนาสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไป
จนครบตามจานวนที่ประกาศรับ
๖) สอบจัดแผนการเรียน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๗) รายงานตัว รับใบมอบตัว วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๘) มอบตัว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๙) หากจานวนนักเรียนที่มามอบตัวไม่ครบตามจานวนที่รับ โรงเรียนจะนาสัดส่วนที่เหลือไปรับ
นักเรียนประเภททั่วไปที่ประกาศสารองไว้จนครบจานวนที่รับ
๒.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป รับจานวน ๖๐ คน
โดยการสอบคัดเลือกที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนคิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ และคะแนน O-NET
๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐
คุณสมบัติประเภทนักเรียนทั่วไป
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและร่วมดูแลความประพฤติ
ของนักเรียนกับทางโรงเรียนอุตรดิตถ์ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
เกณฑ์การคัดเลือก
๑) สอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนคิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ และคะแนน O-NET
๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐
๒) เรียงลาดับคะแนนสูงสุดลงมาหาคะแนนต่ากว่าจนครบจานวนที่รับ
๒.๓ ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านศิลปะ รับจานวน ๑๐ คน
คุณสมบัตปิ ระเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านศิลปะ
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒) มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านศิลปะ
๓) ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและร่วมดูแลความประพฤติ
ของนักเรียนกับทางโรงเรียนอุตรดิตถ์ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง
กับความสามารถพิเศษที่ได้รับการคัดเลือก
เกณฑ์การคัดเลือก คัดเลือกจากความสามารถพิเศษด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านศิลปะ
โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง และให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุดเด็ดขาด
หมายเหตุ นักเรียนเตรียมแฟ้มสะสมผลงานและอุปกรณ์มาในวันสอบคัดเลือกด้วย
/๒.๔ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

-๕๒.๔ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับจานวน ๑๐ คน
คุณสมบัตปิ ระเภทเงื่อนไขพิเศษ
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษ ดังนี้
๒.๑) นักเรียนสอบได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้ายที่ครบจานวนที่รับ
๒.๒) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนอุตรดิตถ์
๒.๓) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์กับโรงเรียนอุตรดิตถ์อย่างต่อเนื่อง
๓) ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและร่วมดูแลความประพฤติ
ของนักเรียนกับทางโรงเรียนอุตรดิตถ์ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
เกณฑ์การคัดเลือก คัดเลือกจากเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๒.๑) ๒.๒) ๒.๓) โดยคณะกรรมการ
ที่โรงเรียนแต่งตั้งและโดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกในแต่ละรายจนครบจานวนที่รับ
หมายเหตุ : นักเรียนต้องสมัครประเภทนักเรียนทั่วไปด้วย
๒.๕ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัครของโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครและพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ได้ทเี่ ว็บไซต์โรงเรียนอุตรดิตถ์ www.utd.ac.th
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา จานวน ๑ ฉบับ
๓) สาเนาใบ ปพ.๑ ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง
จากสถานศึกษาแสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑ ฉบับ
๔) สาเนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หรือปีการศึกษาที่มีอยู่ จานวน ๑ ฉบับ (หากไม่นามายื่นต่อโรงเรียนถือว่าผลคะแนน O-NET เป็นศูนย์ )
ทั้งนี้ เอกสารการสมัครที่เป็นสาเนาต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ปกครองนักเรียนและนาเอกสาร
ต้นฉบับ หรือ ฉบับที่ผู้มีอานาจออกให้มาแสดงในวันรับสมัคร
๒.๖ กาหนดการรับสมัคร
๒.๖.๑ ประเภทนักเรียนทั่วไป
๑) รับสมัคร วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ผู้สมัครแต่งกายชุดนักเรียน)
๒) สอบคัดเลือก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓) ประกาศผล รายงานตัว รับใบมอบตัว วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔) มอบตัว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
/๒.๖.๒ ประเภทความสามารถพิเศษ

-๖๒.๖.๒ ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านศิลปะ
๑) รับสมัคร วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ผู้สมัครแต่งกายชุดนักเรียน)
๒) สอบคัดเลือก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓) ประกาศผล รายงานตัว รับใบมอบตัว วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔) สอบจัดแผนการเรียน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๕) มอบตัว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒.๖.๓ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
๑) รับสมัคร วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ผู้สมัครแต่งกายชุดนักเรียน)
๒) สอบจัดแผนการเรียน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓) ประกาศผล รายงานตัว รับใบมอบตัว วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔) มอบตัว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
หมายเหตุ ๑. การประกาศผลการสอบ กรณีที่มีผู้สอบลาดับสุดท้ายได้คะแนนเท่ากันเกินจานวนที่จะรับ
การจัดลาดับจะพิจารณาจากผู้สอบได้คะแนนมากจากวิชาต่อไปนี้ตามลาดับ (๑) วิทยาศาสตร์ (๒) คณิตศาสตร์
(๓) ภาษาไทย (๔) สังคมศึกษา (๕) ภาษาอังกฤษ และถ้ายังมีคะแนนเท่ากันอีกคณะกรรมการรับนักเรียน
พิจารณาจากลาดับที่สมัคร นักเรียนที่มาสมัครก่อนจะเป็นผู้สอบได้
๒. กรณีที่นักเรียนไม่มาสอบ หรือ ไม่มารายงานตัว หรือ ไม่มามอบตัวตามกาหนด
ถือว่าสละสิทธิ์
๓. กรณีที่มีปัญหาในการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ให้คณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนพิจารณา และมติของที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์

-๗ภาคผนวกท้ายประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
***********************************************
๑. ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วัน / เดือน / ปี
ระหว่างเวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
๐๙.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น. ๑. คณิตศาสตร์
๕๐ คะแนน
๑๐.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ๒ วิทยาศาสตร์
๕๐ คะแนน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
พัก
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ๓. ภาษาไทย
๕๐ คะแนน
๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ๔. สังคมศึกษา
๕๐ คะแนน
๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ๕. ภาษาอังกฤษ
๕๐ คะแนน
หมายเหตุ ๑. วิชาที่สอบ คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา
และ วิชาภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษา
๒. ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียน และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาช้าเกินกว่า ๓๐ นาที
เข้าห้องสอบ
๒. ตารางสอบคัดเลือกและเลือกแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วัน / เดือน / ปี
ระหว่างเวลา
วิชาที่สอบ
๐๙.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น. ๑. คณิตศาสตร์
๑๐.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ๒ วิทยาศาสตร์
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
พัก
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ๓. ภาษาไทย
๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ๔. สังคมศึกษา
๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ๕. ภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม
๖๐ คะแนน
๖๐ คะแนน
๔๐ คะแนน
๔๐ คะแนน
๔๐ คะแนน

หมายเหตุ ๑. วิชาที่สอบ คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา
และ วิชาภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียน และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาช้าเกินกว่า ๓๐ นาที
เข้าห้องสอบ

/๓. การพิจารณาจัดแผนการเรียน

-๘๓. การพิจารณาจัดแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ดังนี้
๓.๑ จากการเลือกแผนการเรียนตามความต้องการของนักเรียนจากต้องการมากไปหาน้อย
ลาดับที่ ๑ – ๗
๓.๒ ใช้คะแนนจากการสอบคัดเลือกที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน จากคะแนนสอบวิชาที่ใช้
จัดแผนการเรียนจากคะแนนมากไปหาน้อย ดังนี้
(๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (รับ ๑๒๐ คน) จากคะแนนสอบ
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(๒) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรมศาสตร์) (รับ ๔๐ คน)
จากคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(๓) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (รับ ๔๐ คน) จากคะแนนสอบ
วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
(๔) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (รับ ๘๐ คน) จากคะแนนสอบ
วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
(๕) แผนการเรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ (รับ ๒๐ คน) จากคะแนนสอบ
วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๖) แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ (รับ ๒๐ คน) จากคะแนนสอบ
วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๗) แผนการเรียนภาษาไทย สังคมศึกษา (รับ ๘๐ คน) จากคะแนนสอบ
วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา
**********************************

