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ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 256๒
..............................................................
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับ
นักเรียน สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 256๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. 2560–2579 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 16/2560 เรื่อง
กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ที่ ๑๙/25๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550 และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง กระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนไปยังคณะกรรมกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐานัพั.ศ.ั๒๕๕๐
เพื่อให้กำรรับนักเรียนของโรงเรียนดัดดรุณี เป็นไปตำมนโนบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับ
นักเรียน สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ จึงกำหนดแนวทำงกำรรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. จานวนนักเรียนที่รับ รับนักเรียนจำนวน 4๕0 คน จำนวน 10 ห้อง ห้องละ ๔๕ คน
โดยแบ่งสัดส่วนและวิธีรับ ดังนี้
- ห้องเรียน EIS ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3, 1/4
จำนวน 2 ห้อง
- นักเรียนห้องเรียนปกติ
จำนวน 8 ห้อง
กลุ่มกำรเรียนที่เปิดสอน มีดังนี้
๑. กลุ่มกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ จำนวน ๔ ห้อง (กลุ่มกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ (ห้องเรียน EIS) จำนวน ๒ ห้อง กลุ่มกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ จำนวน ๒ ห้อง)
๒. กลุ่มกำรเรียนภำษำอังกฤษ-คณิตศำสตร์
จำนวน ๑ ห้อง
๓. กลุ่มกำรเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน
จำนวน ๑ ห้อง
๔. กลุ่มกำรเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำญี่ปุ่น
จำนวน ๑ ห้อง
๕. กลุ่มกำรเรียนภำษำอังกฤษ-บริกำร และท่องเที่ยว จำนวน ๓ ห้อง
/1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียน

๒

1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รับนักเรียนร้อยละ ๖0 คิดเป็นจำนวน
๒๗๐ คน ในกรณีมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรไม่ถึงร้อยละ ๖๐ จะรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรทุกคนเข้ำเรียน
และนำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริกำร) จนครบจำนวน ๔๕๐ คน
กรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียนมีจำนวนเกินร้อยละ ๖๐ โรงเรียนจะจัด
ให้มีกำรสอบคัดเลือก เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำหนดเกณฑ์พิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครจำกคะแนน
สอบที่ใช้ข้อสอบ 5 วิชำหลัก ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
และภำษำอังกฤษ คิดคะแนน เป็นร้อยละ 70 และคะแนน O-NET คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนดัดดรุณี ได้แก่ ทุกตำบลในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมำยถึง
๑. นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปี
นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒ (โดยต้องเข้ำอยู่ก่อน 16 พฤษภำคม 25๖๐) และต้องอำศัยอยู่จริงกับบิดำ
มำรดำ หรือผู้ปกครองตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้ำบ้ำน หรือเจ้ำของบ้ำน
โดยให้เจ้ำบ้ำน หรือเจ้ำของบ้ำนรับรองกำรอำศัยอยู่จริง
กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนภำคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้ำบ้ำน หรือเจ้ำของบ้ำน แต่อำศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริกำร
ให้มีกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสำร “ใบรับรองกำรอยู่อำศัย” โดยให้เจ้ำบ้ำน หรือเจ้ำของบ้ำนรับรอง
กำรอำศัยอยู่จริงต่อคณะกรรมกำรรับนักเรียนของโรงเรียน
หมายเหตุ ผู้ปกครองตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ หมำยถึง บิดำ มำรดำ หรือบิดำ
หรือมำรดำซึ่งเป็นผู้ใช้อำนำจปกครอง ผู้ปกครองตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
(ผู้ปกครองที่ตั้งตำมคำสั่งศำล หรือผู้ซึ่งบิดำมำรดำที่ตำยได้ระบุชื่อไว้ในพินัยกรรม) ที่เป็นเจ้ำบ้ำน
หรือเจ้ำของบ้ำน หมำยควำมรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำ หรือที่เด็กอยู่รับใช้กำรงำน
๒. นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
2. เป็นโสด
3. เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียน
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองจำกโรงเรียน
เดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน
๓.๑ กรณีนักเรียนอำศัยอยู่กับบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง
ใช้สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน และบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง
(กรณีบิดำ มำรดำ เสียชีวิตให้ใช้ใบมรณบัตร) โดยเจ้ำบ้ำน หรือเจ้ำของบ้ำนรับรองกำรอำศัยอยู่จริง
๓.๒ กรณีที่นักเรียนอำศัยอยู่กับบุคคลอื่นที่มิใช่บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง
ใช้สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน และทะเบียนบ้ำนของบุคคลที่นักเรียนอำศัย
/อยู่ด้วยโดยเจ้ำบ้ำน

๓

อยู่ด้วยโดยเจ้ำบ้ำน หรือเจ้ำของบ้ำนรับรองกำรอำศัยอยู่จริง
4. สำเนำผลคะแนน O-NET ของนักเรียนที่มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำเรียน (กรณีทนี่ ักเรียนไม่มี
ผลคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 256๑ ให้อนุโลมใช้ในปีกำรศึกษำที่นักเรียนมีอยู่ แต่ถำ้ นักเรียนไม่มีผลคะแนน
O-NET ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่ำคะแนน O-NET เป็นศูนย์)
5. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว
จำนวน 3 รูป
วันและเวลาการรับนักเรียน
รับสมัคร
วันที่ ๒๒-2๓ และ ๒๕–2๗ มีนำคม 256๒
เวลำ 08.30–16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ณ ห้องประชุมน้ำเงิน–ชมพู
สอบคัดเลือก
วันที่ 3๐ มีนำคม 256๒ เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่กำหนดถือว่ำสละสิทธิ์"
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำมอบตัวตำมวันและเวลำที่กำหนดถือว่ำสละสิทธิ์”
1.2 นักเรียนทั่วไป หมำยถึง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียน รับนักเรียนทั่วไป
ร้อยละ ๔0 คิดเป็นจำนวน ๑๘๐ คน
กำหนดเกณฑ์พิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครจำกจำกคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบ 5 วิชำหลัก
ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม และภำษำอังกฤษ คิดคะแนน
เป็นร้อยละ 70 และคะแนน O-NET คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
2. เป็นโสด
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
3. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
4. สำเนำผลคะแนน O-NET ของนักเรียนที่มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำเรียน
(กรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 256๑ ให้อนุโลมใช้ในปีกำรศึกษำที่นักเรียนมีอยู่
แต่ถ้ำนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่ำคะแนน O-NET เป็นศูนย์)
5. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว
จำนวน 3 รูป
/วันและเวลำกำรรับนักเรียน

๔

วันและเวลาการรับนักเรียน
รับสมัคร
วันที่ ๒๒-2๓ และ ๒๕–2๗ มีนำคม 256๒
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ณ ห้องประชุมน้ำเงิน–ชมพู
สอบคัดเลือก
วันที่ 3๐ มีนำคม 256๒ เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์”
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำมอบตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์”
1.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับนักเรียนจำนวน 20 คน ตำมแผนกำรรับนักเรียน
นอกเขตพื้นที่บริกำร
1.3.1 ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ รับนักเรียนจำนวน ๒ คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
2. สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
3. มีควำมสำมำรถด้ำนทัศนศิลป์ มีผลงำนทำงวิชำกำรเชิงประจักษ์ เป็นตัวแทน
เข้ำแข่งขันในระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำนได้รับรำงวัล
จำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
4. เป็นโสด
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ
หรือใบรับรองจำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
พร้อมสำเนำ
๓. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
๔. หลักฐำนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร
หรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
๕. แฟ้มสะสมผลงำน โดยมีประวัติส่วนตัว ประวัติกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
รำงวัลที่เคยได้รับ
๖. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
เกณฑ์การคัดเลือก (ภำคผนวก ๑)
/1.3.2 ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีสำกล
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1.3.2 ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีสำกล เช่น วงโยธวาทิต ,วงดนตรีลูกทุ่ง ,
วงสตริง, ขับร้อง ฯลฯ รับนักเรียนจำนวน ๒ คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
2. สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
3. มีควำมสำมำรถด้ำนดนตรีสำกล มีผลงำนทำงวิชำกำรเชิงประจักษ์
เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำน
ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
4. เป็นโสด
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำหรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
๓. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
๔. หลักฐำนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร
หรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
๕. แฟ้มสะสมผลงำน โดยมีประวัติส่วนตัว ประวัติกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
รำงวัลที่เคยได้รับ
๖. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
เกณฑ์การคัดเลือก (ภำคผนวก ๒)
1.3.3 ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย รับนักเรียนจำนวน ๒ คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
2. สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
3. มีควำมสำมำรถด้ำนดนตรีไทย มีผลงำนทำงวิชำกำรเชิงประจักษ์
เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำน
ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
4. เป็นโสด
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
๓. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
/5. หลักฐำนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน
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5. หลักฐำนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร
หรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
๕. แฟ้มสะสมผลงำน โดยมีประวัติส่วนตัว ประวัติกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
รำงวัลที่เคยได้รับ
๖. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
เกณฑ์การคัดเลือก (ภำคผนวก ๓)
1.3.4 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ รับนักเรียนจำนวน ๒ คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
2. สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
3. มีควำมสำมำรถด้ำนนำฏศิลป์ มีผลงำนทำงวิชำกำรเชิงประจักษ์
เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำน
ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
4. เป็นโสด
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
๓. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
๔. หลักฐำนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร
หรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
๕. แฟ้มสะสมผลงำน โดยมีประวัติส่วนตัว ประวัติกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
รำงวัลที่เคยได้รับ
๖. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
เกณฑ์การคัดเลือก (ภำคผนวก ๔)
1.3.5 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา เช่น เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล วอลเลย์บอล
แฮนด์บอล ฯลฯ รับนักเรียนจำนวน ๘ คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
2. สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือใบรับรองจำกโรงเรียนเดิมอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
3. มีควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ มีผลงำนทำงวิชำกำรเชิงประจักษ์ เป็นตัวแทน
เข้ำแข่งขันในระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำนได้รับรำงวัล
จำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
/4. เป็นโสด
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4. เป็นโสด
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
๓. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
๔. หลักฐำนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร
หรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
๕. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
เกณฑ์การคัดเลือก (ภำคผนวก ๕)
1.3.๖ ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ เช่น วิทยำศำสตร์ โครงงำน เทคโนโลยี
ภำษำไทย ฯลฯ รับนักเรียนจำนวน ๔ คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
2. สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
3. มีควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร มีผลงำนทำงวิชำกำรเชิงประจักษ์
เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำน
ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
4. เป็นโสด
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
๓. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
๔. หลักฐำนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร
หรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
๕. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
เกณฑ์การคัดเลือก (ภำคผนวก ๖)
วันและเวลาการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกรายการ
รับสมัคร
วันที่ 2๒–2๓ มีนำคม 256๒
เวลำ 08.30–16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
ณ ห้องประชุมน้ำเงิน–ชมพู
/สอบคัดเลือก

๘

สอบคัดเลือก

วันที่ 2๕ มีนำคม 256๒
เวลำ 08.30–16.30 น. ณ โรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2๗ มีนำคม 2561 เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์”
สอบจัดกลุ่มการเรียน
วันที่ 3๐ มีนำคม 256๒ เวลำ 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศผลจัดกลุ่มการเรียนและรายงานตัว
วันที่ ๓ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์”
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำมอบตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์”
หมายเหตุ กรณีรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษตำมข้อ 1.3.1–1.๓.๖ ไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดไว้
ในแต่ละข้อ ให้นำจำนวนที่เหลือมำจัดสรรจนครบจำนวน ๒๐ คน โดยเรียงตำมลำดับคะแนน
ของผู้เข้ำสอบแข่งขันได้ทุกคน และเรียงตำมควำมสำมำรถพิเศษจำกกีฬำ ดนตรี นำฏศิลป์ ศิลปะ
และควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรตำมลำดับ
1.4 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รับนักเรียนจำนวน 4 คน โรงเรียนกำหนดเกณฑ์
กำรพิจำรณำนักเรียนเงื่อนไขพิเศษเฉพำะ “นักเรียนที่เป็นบุตรข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรของโรงเรียนดัดดรุณ”ี
เป็นตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน
สังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
2. เป็นโสด
๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของบิดำ หรือมำรดำที่เป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรของโรงเรียนดัดดรุณี
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
3. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
4. สำเนำผลคะแนน O-NET ของนักเรียนที่มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำเรียน
/กรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET

๙

(กรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 25๖๑ ให้อนุโลมใช้
ในปีกำรศึกษำที่นักเรียนมีอยู่ แต่ถ้ำนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือ
ว่ำคะแนน O-NET เป็นศูนย์)
5. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว
จำนวน 3 รูป
6. หลักฐำนตำมเงื่อนไขพิเศษ “คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร ข้อ ๓” ได้แก่
สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน และบิดำ หรือมำรดำของนักเรียนที่เป็นข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรของ
โรงเรียนดัดดรุณี
วันและเวลาการรับนักเรียน
รับสมัคร
วันที่ ๒๒-2๓ และ ๒๕–2๗ มีนำคม 256๒
เวลำ 08.30–16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ณ ห้องประชุมน้ำเงิน–ชมพู
สอบจัดกลุ่มการเรียน
วันที่ 3๐ มีนำคม 256๒ เวลำ 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์”
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำมอบตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์”
หมายเหตุ ๑. กรณีที่รับนักเรียนที่มเี งื่อนไขพิเศษ และนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษไม่ครบจำนวน ๒๔ คน
ให้นำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร และนักเรียนทั่วไปจนครบจำนวน ๔๕๐ คน
โดยเรียงตำมลำดับคะแนนของผู้เข้ำสอบแข่งขันได้ทุกคน
๒. กรณีนักเรียนลำดับสุดท้ำยคะแนนเท่ำกันให้ตัดสินด้วยคะแนนสอบ O-NET ถ้ำยังตัดสินไม่ได้ให้ใช้
วิธีจับฉลำก
๓. กำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
รายละเอียดการเก็บเงินบารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ภำคผนวก ๗)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. จานวนนักเรียนที่รับ รับนักเรียนจำนวน 4๕0 คน จำนวน ๑๐ ห้อง ห้องละ ๔๕ คน
โดยแบ่งสัดส่วนและวิธีรับ ดังนี้
- นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนดัดดรุณีที่มีศักยภาพเหมาะสม
- นักเรียนจำกโรงเรียนอื่น
กลุ่มกำรเรียนที่เปิดสอน มีดังนี้
๑. กลุ่มกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
จำนวน ๔ ห้อง
/- วิทยำศำสตร์-วิศวกรรม

๑๐

- วิทยำศำสตร์-วิศวกรรม
จำนวน ๑ ห้อง
- วิทยำศำสตร์-วิทยำศำสตร์สุขภำพ
จำนวน ๑ ห้อง
- วิทยำศำสตร์-เทคโนโลยีสมัยใหม่
จำนวน ๑ ห้อง
- วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
จำนวน ๑ ห้อง
๒. กลุ่มกำรเรียนภำษำอังกฤษ-คณิตศำสตร์
จำนวน ๑ ห้อง
๓. กลุ่มกำรเรียนภำษำอังกฤษ-ธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่
จำนวน ๑ ห้อง
๔. กลุ่มกำรเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน
จำนวน ๑ ห้อง
๕. กลุ่มกำรเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำเกำหลี
จำนวน ๑ ห้อง
๖. กลุ่มกำรเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำญี่ปุ่น
จำนวน ๑ ห้อง
๗. กลุ่มกำรเรียนภำษำอังกฤษ-บริกำรและท่องเที่ยว
จำนวน ๑ ห้อง
๑.๑ นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนดัดดรุณีที่มีศักยภาพเหมาะสม
จำนวน ๓๗๐ คน มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
1. พิจำรณำคัดเลือกจำกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ โรงเรียนดัดดรุณีที่ส่งใบสมัคร
ยื่นควำมจำนงเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ โรงเรียนดัดดรุณี
2. นักเรียนส่งใบสมัครยื่นควำมจำนงเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 นักเรียน
มีสิทธิ์เลือกกลุ่มกำรเรียนได้ ๔ ลำดับ ทั้งนี้โรงเรียนจะพิจำรณำนักเรียนที่เลือกอันดับ 1 ก่อน หำกไม่ได้รับ
กำรพิจำรณำจึงจะพิจำรณำกำรเลือกในอันดับ 2 (กรณีที่นักเรียนในอันดับ 2 ยังไม่เต็มจำนวนที่รับ) และถ้ำยัง
ไม่ได้รับกำรพิจำรณำอีกก็จะพิจำรณำกำรเลือกในอันดับ 3 อันดับ ๔ ตำมลำดับ (กรณีที่นักเรียนในอันดับ 3
และอันดับ ๔ ยังไม่เต็มจำนวนที่รับ)
๓. การจัดกลุ่มการเรียนจะพิจารณาจากคะแนน ๓ กลุ่ม ได้แก่ ผลการเรียน คะแนนสอบ
และคะแนน O-NET ดังนี้
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จานวน ๔ ห้อง
(วิทยาศาสตร์-วิศวกรรม, วิทยาศาสตร์-วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
สมัยใหม่ และวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร้อยละ ๒๐
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร้อยละ ๒๐
- คะแนนจากข้อสอบ ๕ วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๓๐
- คะแนน O-NET
ร้อยละ ๓๐
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
จานวน ๑ ห้อง
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ ๒๐
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร้อยละ ๒๐
- คะแนนจากข้อสอบ ๕ วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๓๐
- คะแนน O-NET
ร้อยละ ๓๐
/กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจการค้าสมัยใหม่

๑๑

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
จานวน ๑ ห้อง
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ ๒๐
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร้อยละ ๑๐
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ ๑๐
- คะแนนจากข้อสอบ ๕ วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๓๐
- คะแนน O-NET
ร้อยละ ๓๐
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
จานวน ๑ ห้อง
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ ๔๐
- คะแนนจากข้อสอบ ๕ วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๓๐
- คะแนน O-NET
ร้อยละ ๓๐
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี
จานวน ๑ ห้อง
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ ๔๐
- คะแนนจากข้อสอบ ๕ วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๓๐
- คะแนน O-NET
ร้อยละ ๓๐
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
จานวน ๑ ห้อง
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ ๔๐
- คะแนนจากข้อสอบ ๕ วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๓๐
- คะแนน O-NET
ร้อยละ ๓๐
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-บริการและท่องเที่ยว
จานวน ๑ ห้อง
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ ๒๐
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร้อยละ ๑๐
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ ๑๐
- คะแนนจากข้อสอบ ๕ วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๓๐
- คะแนน O-NET
ร้อยละ ๓๐
3. สมัครเรียนกับครูแนะแนวที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
4. “คณะกรรมการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๒” พิจำรณำคัดเลือกนักเรียนจำกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ ๓ โรงเรียนดัดดรุณีที่ส่งใบสมัครยื่นควำมจำนงเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ โรงเรียนดัดดรุณี
/วันและเวลาการรับนักเรียน

๑๒

วันและเวลาการรับนักเรียน
รับสมัคร
วันที่ 1๔–31 มกรำคม 256๒ เวลำ 08.30–16.30 น.
ยื่นใบสมัครที่ครูแนะแนวที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ประกาศผล
วันที่ ๑๘ มีนำคม 256๒
ส่งคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๒๗ มีนำคม ๒๕๖๒
สอบจัดกลุ่มการเรียน วันที่ ๓1 มีนำคม 256๒ เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนดัดดรุณี “หำกนักเรียนไม่มำสอบยังคงได้สิทธิ์
ตำมเดิม แต่ต้องมำรำยงำนตัวและมอบตัวตำมกำหนด”
ประกาศผลจัดกลุ่มการเรียนและรายงานตัว
วันที่ ๖ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่กำหนดถือว่ำสละสิทธิ์”
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำมอบตัวตำมวันและเวลำที่กำหนดถือว่ำสละสิทธิ์”
หำกนักเรียนไม่มำสอบยังคงยังได้สิทธิ์เข้ำเรียนตำมเดิม แต่โรงเรียนจะพิจำรณำกลุ่มกำรเรียน
ให้นักเรียนจำกผลกำรเรียนเฉลี่ย และคะแนน O-NET ของนักเรียน
1.2 นักเรียนจากโรงเรียนอื่น
รับนักเรียนจำกโรงเรียนอื่น จำนวน ๘๐ คน โดยวิธีกำรสอบคัดเลือก 5 รำยวิชำ
ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม และภำษำอังกฤษ คิดคะแนน
เป็นร้อยละ 70 และคะแนน O-NET คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย
3. เป็นโสด
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
3. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
4. สำเนำผลคะแนน O-NET ของนักเรียนที่มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำเรียน
(กรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 256๑ ให้อนุโลมใช้ในปีกำรศึกษำที่นักเรียนมีอยู่
แต่ถ้ำนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่ำคะแนน O-NET เป็นศูนย์)
5. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว
จำนวน 3 รูป
/วันและเวลำกำรรับนักเรียน

๑๓

วันและเวลาการรับนักเรียน
รับสมัคร
วันที่ ๒๒-2๓ และ ๒๕–2๗ มีนำคม 256๒
เวลำ 08.30–16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
ณ ห้องประชุมน้ำเงิน–ชมพู
สอบคัดเลือก
วันที่ ๓๑ มีนำคม 256๒ เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์”
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำมอบตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์”
1.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับนักเรียนจำนวน ๒0 คน
1.3.1 ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ รับนักเรียนจำนวน ๑ คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
2. สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
3. มีควำมสำมำรถด้ำนทัศนศิลป์ มีผลงำนทำงวิชำกำรเชิงประจักษ์ เป็นตัวแทน
เข้ำแข่งขันในระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำนได้รับรำงวัล
จำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
4. เป็นโสด
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
๓. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
๔. หลักฐำนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร
หรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
๕. แฟ้มสะสมผลงำน โดยมีประวัติส่วนตัว ประวัติกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
รำงวัลที่เคยได้รับ
๖. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
เกณฑ์การคัดเลือก (ภำคผนวก ๑)
1.3.2 ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล เช่น วงโยธวำทิต, วงดนตรีลูกทุ่ง,
/วงสตริง, ขับร้อง

๑๔

วงสตริง, ขับร้อง ฯลฯ รับนักเรียนจำนวน ๒ คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
2. สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
3. มีควำมสำมำรถด้ำนดนตรีสำกล มีผลงำนทำงวิชำกำรเชิงประจักษ์
เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำน
ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
4. เป็นโสด
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
๓. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
๔. หลักฐำนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร
หรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
๕. แฟ้มสะสมผลงำน โดยมีประวัติส่วนตัว ประวัติกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
รำงวัลที่เคยได้รับ
๖. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
เกณฑ์การคัดเลือก (ภำคผนวก ๒)
1.3.3 ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย รับนักเรียนจำนวน ๑ คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
2. สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
3. มีควำมสำมำรถด้ำนดนตรีไทย มีผลงำนทำงวิชำกำรเชิงประจักษ์
เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำน
ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
4. เป็นโสด
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
๓. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
๔. หลักฐำนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร
/หรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษ

๑๕

หรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
๕. แฟ้มสะสมผลงำน โดยมีประวัติส่วนตัว ประวัติกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
รำงวัลที่เคยได้รับ
๖. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
เกณฑ์การคัดเลือก (ภำคผนวก ๓)
1.3.4 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ รับนักเรียนจำนวน ๒ คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
2. สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
3. มีควำมสำมำรถด้ำนนำฏศิลป์ มีผลงำนทำงวิชำกำรเชิงประจักษ์
เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำน
ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
4. เป็นโสด
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
๓. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
๔. หลักฐำนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร
หรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
๕. แฟ้มสะสมผลงำน โดยมีประวัติส่วนตัว ประวัติกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
รำงวัลที่เคยได้รับ
๖. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
เกณฑ์การคัดเลือก (ภำคผนวก ๔)
1.3.5 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา เช่น เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล วอลเลย์บอล
แฮนด์บอล ฯลฯ รับนักเรียนจำนวน ๔ คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
2. สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
3. มีควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ มีผลงำนทำงวิชำกำรเชิงประจักษ์ เป็นตัวแทน
เข้ำแข่งขันในระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำนได้รับรำงวัล
จำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
4. เป็นโสด
/หลักฐำนของนักเรียนที่ต้องนำมำในวันสมัคร

๑๖

หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
๓. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
๔. หลักฐำนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร
หรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
๕. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
เกณฑ์การคัดเลือก (ภำคผนวก ๕)
1.3.๖ ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ เช่น วิทยำศำสตร์ โครงงำน เทคโนโลยี
ภำษำไทย ฯลฯ รับนักเรียนจำนวน ๑๐ คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
2. สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
3. มีควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร มีผลงำนทำงวิชำกำรเชิงประจักษ์ เป็นตัวแทน
เข้ำแข่งขันในระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำนได้รับรำงวัล
จำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
4. เป็นโสด
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
4. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
5. หลักฐำนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร
หรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
6. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
เกณฑ์การคัดเลือก (ภำคผนวก ๖)
วันและเวลาการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกรายการ
รับสมัคร
วันที่ 2๒–2๓ มีนำคม 256๒
เวลำ 08.30–16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
ณ ห้องประชุมน้ำเงิน–ชมพู
/สอบคัดเลือก

๑๗

สอบคัดเลือก

วันที่ 2๕ มีนำคม 256๒
เวลำ 08.30–16.30 น. ณ โรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2๗ มีนำคม 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์”
สอบจัดกลุ่มการเรียน
วันที่ 3๑ มีนำคม 256๒ เวลำ 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศผลจัดกลุ่มการเรียนและรายงานตัว
วันที่ ๓ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์"
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำมอบตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์”
กรณีรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษตำมข้อ 1.3.1–1.๓.๖ ไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนด
ไว้ในแต่ละข้อให้นำจำนวนที่เหลือมำจัดสรรจนครบจำนวน ๒๐ คน โดยเรียงตำมลำดับคะแนนของผู้เข้ำสอบ
ได้ทุกคน และเรียงตำมควำมสำมำรถพิเศษจำกกีฬำ ดนตรี นำฏศิลป์ ศิลปะ และควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร
ตำมลำดับ
1.๔ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รับนักเรียนจำนวน คน 4 โรงเรียนกำหนดเกณฑ์
กำรพิจำรณำนักเรียนเงื่อนไขพิเศษเฉพำะ “นักเรียนที่เป็นบุตรข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรของโรงเรียนดัดดรุณี”
เป็นตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน
สังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ
2. เป็นโสด
3. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของบิดำ หรือมำรดำที่เป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรของโรงเรียนดัดดรุณี
หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256๒”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือเทียบเท่ำ พร้อมสำเนำ
3. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน
4. สำเนำผลคะแนน O-NET ของนักเรียนที่มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำเรียน
/กรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET

๑๘

(กรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 25๖๑ ให้อนุโลมใช้ในปีกำรศึกษำที่นักเรียนมีอยู่
แต่ถ้ำนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 256๑ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่ำคะแนน O-NET เป็นศูนย์)
5. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว
จำนวน 3 รูป
๖. หลักฐานตามเงื่อนไขพิเศษ “คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร ข้อ ๓” ได้แก่ ทะเบียนบ้าน
ของบิดา มารดาที่เป็นข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียนดัดดรุณีและนักเรียน
วันและเวลาการรับนักเรียน
รับสมัคร
วันที่ 2๓–2๗ มีนำคม 256๒ เวลำ 08.30–16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ณ ห้องประชุมน้ำเงิน–ชมพู
สอบคัดเลือก
วันที่ ๓๑ มีนำคม 256๒ เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์”
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษำยน 256๒ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำมอบตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์”
หมายเหตุ ๑. กรณีที่รับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จำกโรงเรียนดัดดรุณี นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษไม่ครบจำนวนที่กำหนด ให้นำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไป
จนครบจำนวน ๔๕๐ คนโดยเรียงตำมลำดับคะแนนของผู้เข้ำสอบแข่งขันได้ทุกคน
๒. กรณีนักเรียนลำดับสุดท้ำยคะแนนเท่ำกันให้ตัดสินด้วยคะแนนสอบ O-NET ถ้ำยังตัดสินไม่ได้ให้ใช้
วิธีจับฉลำก
๓. กำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
รายละเอียดการเก็บเงินบารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ภำคผนวก ๗)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายดนัย พยัคเกษมโสภณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน ดัดดรุณี

/ภำคผนวก ๑

๑๙

ภาคผนวก ๑
เกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
1. ใช้วิธีกำรคัดเลือกโดยกำรทดสอบภำคปฏิบัติ ผลงำนทัศนศิลป์ กำรสัมภำษณ์นักเรียน
และแฟ้มสะสมผลงำน มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
1.1 พิจำรณำจำกระดับกำรแข่งขัน
(20 คะแนน)
- เกียรติบัตรระดับชำติ
20 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับภำค
15 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับจังหวัด/เขตพื้นที่กำรศึกษำ
10 คะแนน
1.2 ควำมสำมำรถด้ำนทัศนศิลป์
(60 คะแนน)
- ควำมคิดสร้ำงสรรค์
10 คะแนน
- เทคนิคกำรใช้สี
10 คะแนน
- ควำมประณีต/ควำมสวยงำมของภำพ
10 คะแนน
- ควำมสอดคล้องของหัวข้อที่กำหนด
10 คะแนน
- ควำมสมบูรณ์และกำรจัดองค์ประกอบของภำพ 20 คะแนน
1.3 สัมภำษณ์
(10 คะแนน)
1.4 แฟ้มสะสมผลงำน
(10 คะแนน)
2. นักเรียนต้องเดินทำงมำถึงสนำมสอบก่อนเวลำ 08.00 น. และต้องนำบัตรประจำตัว
ผู้สมัครสอบมำด้วย
3. ผู้ทดสอบจะต้องทดสอบกำรวำดภำพตำมหัวข้อที่กำหนดบนกระดำษ เอ 3 ซึ่งโรงเรียน
จะจัดเตรียมกระดำษให้ ผู้ทดสอบต้องเตรียมอุปกรณ์กำรวำดภำพ รวมทั้งกระดำนรองวำดภำพมำเอง
4. นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบภำคปฏิบัติ ผลงำนด้ำนทัศนศิลป์
กำรสัมภำษณ์นักเรียน และแฟ้มสะสมผลงำนตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำหนดตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป
และเรียงลำดับคะแนนจำกมำกไปน้อย
5. กำรตัดสินผลกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศิลป์อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมกำรคัดเลือกโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรรับนักเรียนถือเป็นกำรสิ้นสุด
6. นักเรียนที่สมัครควำมสำมำรถพิเศษที่แต่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก นักเรียนสำมำรถใช้สิทธิ์ประเภท
นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรหรือประเภทนักเรียนทั่วไปได้ ตำมคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท
โดยต้องมำสอบตำมกำหนด - ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ สอบคัดเลือก วันที่ 2๕ มีนำคม 256๒
สอบจัดกลุ่มกำรเรียน วันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๒
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ สอบคัดเลือก วันที่ 2๕ มีนำคม 256๒
สอบจัดกลุ่มกำรเรียน วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒

/ภำคผนวก ๒

๒๐

ภาคผนวก ๒
เกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล
1. ใช้วิธีกำรคัดเลือกโดยกำรทดสอบภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ กำรสัมภำษณ์นักเรียน
และแฟ้มสะสมผลงำน มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
1.1 พิจำรณำจำกระดับกำรแข่งขัน
(20 คะแนน)
- เกียรติบัตรระดับชำติ
20 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับภำค
15 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับจังหวัด/เขตพื้นที่กำรศึกษำ
10 คะแนน
1.2 ทดสอบภำคทฤษฎี อ่ำนโน้ตได้ถูกต้องตำมทำนอง/จังหวะ
(20 คะแนน)
1.3 ทดสอบภำคปฏิบัติ แสดงควำมสำมำรถด้ำนดนตรีตำมที่ตนเองถนัด
คนละ 1 เพลงและเพลงอื่น ๆ ตำมที่กรรมกำรเห็นสมควร
(40 คะแนน)
เกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
- ควำมแม่นยำและควำมถูกต้องของจังหวะทำนองเพลง
10 คะแนน
- ควำมไพเรำะและคุณภำพของเสียงในกำรบรรเลงหรือกำรขับร้อง 10 คะแนน
- เทคนิคกำรบรรเลงและควำมสำมำรถของผู้บรรเลงหรือขับร้อง 10 คะแนน
- บุคลิกท่ำทำงในกำรบรรเลงหรือขับร้อง
10 คะแนน
1.4 สัมภำษณ์
(10 คะแนน)
1.5 แฟ้มสะสมผลงำน
(10 คะแนน)
2. นักเรียนต้องเดินทำงมำถึงสนำมสอบก่อนเวลำ 08.00 น. และต้องนำบัตรประจำตัว
ผู้สมัครสอบมำด้วย
3. นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบภำคปฏิบัติ ผลงำนด้ำนดนตรีสำกล
กำรสัมภำษณ์นักเรียน และแฟ้มสะสมผลงำน ตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำหนดตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป
และเรียงลำดับคะแนนจำกมำกไปน้อย
4. กำรตัดสินผลกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีสำกลอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรรับนักเรียนถือเป็นกำรสิ้นสุด
๕. นักเรียนที่สมัครควำมสำมำรถพิเศษที่แต่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก นักเรียนสำมำรถใช้สิทธิ์
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรหรือประเภทนักเรียนทั่วไปได้ตำมคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท
โดยต้องมำสอบตำมกำหนด - ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ สอบคัดเลือก วันที่ 2๕ มีนำคม 256๒
สอบจัดกลุ่มกำรเรียน วันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๒
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ สอบคัดเลือก วันที่ 2๕ มีนำคม 256๒
สอบจัดกลุ่มกำรเรียน วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒

/ภำคผนวก ๓

๒๑

ภาคผนวก ๓
เกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย
1. ใช้วิธีกำรคัดเลือกโดยกำรทดสอบภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ ผลงำนด้ำนดนตรีไทย
กำรสัมภำษณ์นักเรียน และแฟ้มสะสมผลงำน มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
1.1 พิจำรณำจำกระดับกำรแข่งขัน
(20 คะแนน)
- เกียรติบัตรระดับชำติ
20 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับภำค
15 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับจังหวัด/เขตพื้นที่กำรศึกษำ
10 คะแนน
1.2 ทดสอบภำคทฤษฎี อ่ำนโน้ตได้ถูกต้องตำมทำนอง/จังหวะ
ตำมหลักดนตรีไทย
(20 คะแนน)
1.3 ทดสอบภำคปฏิบัติ แสดงควำมสำมำรถด้ำนดนตรีตำมที่ตนเองถนัด
คนละ 1 เพลง และเพลงอื่นๆ ตำมที่กรรมกำรเห็นสมควร
(40 คะแนน)
เกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
- ควำมแม่นยำและควำมถูกต้องของจังหวะทำนองเพลง
10 คะแนน
- ควำมไพเรำะและคุณภำพของเสียงในกำรบรรเลง
หรือกำรขับร้อง
10 คะแนน
- เทคนิคกำรบรรเลงและควำมสำมำรถของผู้บรรเลง
หรือขับร้อง
10 คะแนน
- บุคลิกท่ำทำงในกำรบรรเลงหรือขับร้อง
10 คะแนน
1.4 สัมภำษณ์
(10 คะแนน)
1.5 แฟ้มสะสมผลงำน
(10 คะแนน)
2. นักเรียนต้องเดินทำงมำถึงสนำมสอบก่อนเวลำ 08.00 น. และต้องนำบัตรประจำตัว
ผู้สมัครสอบมำด้วย
3. นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบภำคปฏิบัติ ผลงำนด้ำนดนตรีไทย
กำรสัมภำษณ์นักเรียน และแฟ้มสะสมผลงำน ตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำหนดตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป
และเรียงลำดับคะแนนจำกมำกไปน้อย
4. กำรตัดสินผลกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีไทยอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรรับนักเรียนถือเป็นกำรสิ้นสุด
๕. นักเรียนที่สมัครควำมสำมำรถพิเศษที่แต่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก นักเรียนสำมำรถใช้สิทธิ์
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรหรือประเภทนักเรียนทั่วไปได้ตำมคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท
โดยต้องมำสอบตำมกำหนด - ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ สอบคัดเลือก วันที่ 2๕ มีนำคม 256๒
สอบจัดกลุ่มกำรเรียน วันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๒
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ สอบคัดเลือก วันที่ 2๕ มีนำคม 256๒
สอบจัดกลุ่มกำรเรียน วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒

/ภำคผนวก ๔

๒๒

ภาคผนวก ๔
เกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์
1. ใช้วิธีกำรคัดเลือกโดยกำรทดสอบภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ ผลงำนด้ำนนำฏศิลป์
กำรสัมภำษณ์นักเรียนและแฟ้มสะสมผลงำน มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
1.1 พิจำรณำจำกระดับกำรแข่งขัน
(20 คะแนน)
- เกียรติบัตรระดับชำติ
20 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับภำค
15 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับจังหวัด/เขตพื้นที่กำรศึกษำ
10 คะแนน
1.2 แสดงควำมสำมำรถด้ำนนำฏศิลป์ คนละ 1 กำรแสดง
และกำรแสดงอื่น ๆ ตำมกรรมกำรเห็นสมควร
(60 คะแนน)
เกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
- ควำมถูกต้องของท่ำรำ
30 คะแนน
- จังหวะกำรเชื่อมท่ำ
10 คะแนน
- ลีลำควำมสวยงำม
20 คะแนน
1.3 สัมภำษณ์
(10 คะแนน)
1.4 แฟ้มสะสมผลงำน
(10 คะแนน)
2. นักเรียนต้องเดินทำงมำถึงสนำมสอบก่อนเวลำ 08.00 น. และต้องนำบัตรประจำตัว
ผู้สมัครสอบมำด้วย
3. นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบภำคปฏิบัติ ผลงำนด้ำนนำฏศิลป์
กำรสัมภำษณ์นักเรียน และแฟ้มสะสมผลงำน ตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำหนดตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป
และเรียงลำดับคะแนนจำกมำกไปน้อย
4. กำรตัดสินผลกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนนำฏศิลป์อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรรับนักเรียนถือเป็นกำรสิ้นสุด
๕. นักเรียนที่สมัครควำมสำมำรถพิเศษที่แต่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก นักเรียนสำมำรถใช้สิทธิ์ประเภท
นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรหรือประเภทนักเรียนทั่วไปได้ตำมคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท
โดยต้องมำสอบตำมกำหนด - ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ สอบคัดเลือก วันที่ 2๕ มีนำคม 256๒
สอบจัดกลุ่มกำรเรียน วันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๒
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ สอบคัดเลือก วันที่ 2๕ มีนำคม 256๒
สอบจัดกลุ่มกำรเรียน วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒

/ภำคผนวก ๕

๒๓

ภาคผนวก ๕
เกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านกีฬา
1. ใช้วิธีกำรคัดเลือกโดยกำรทดสอบภำคทฤษฎีและปฏิบัติ มีคะแนนเต็ม 200 คะแนน ดังนี้
1.1 กำรทดสอบสัมภำษณ์
(50 คะแนน)
โดยประเมินจำก เจตคติ ทัศนคติ และปฏิภำณไหวพริบ บุคลิกภำพ
1.2 กำรทดสอบทักษะทำงด้ำนกีฬำ (ตำมชนิดกีฬำที่นักเรียนสมัคร)
(100 คะแนน)
- ทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ
20 คะแนน
- ทักษะกำรเคลื่อนไหวพื้นฐำน
80 คะแนน
1.3 ประเมินจำกแฟ้มสะสมผลงำน
(50 คะแนน)
โดยประเมินจำกรำงวัลกำรแข่งขันตำมชนิดกีฬำที่ทำกำรสมัคร หรือกีฬำชนิดอื่นที่เคย
มีประสบกำรณ์ในกำรแข่งขัน ได้แก่ เหรียญรำงวัล โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษ
จำกโรงเรียนเดิม
2. นักเรียนต้องเดินทำงมำถึงสนำมสอบก่อนเวลำ 08.00 น. และต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร
สอบมำด้วย
3. นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบภำคปฏิบัติและปฏิบัติตำมเกณฑ์
ที่คณะกรรมกำรกำหนดตั้งแต่ 70 คะแนน ขึ้นไป และเรียงลำดับคะแนนจำกมำกไปน้อย
4. กำรตัดสินผลกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำรสอบคัดเลือก โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรรับนักเรียนถือเป็นกำรสิ้นสุด
๕. นักเรียนที่สมัครควำมสำมำรถพิเศษที่แต่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก นักเรียนสำมำรถใช้สิทธิ์ประเภท
นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรหรือประเภทนักเรียนทั่วไปได้ตำมคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท
โดยต้องมำสอบตำมกำหนด - ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ สอบคัดเลือก วันที่ 2๕ มีนำคม 256๒
สอบจัดกลุ่มกำรเรียน วันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๒
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ สอบคัดเลือก วันที่ 2๕ มีนำคม 256๒
สอบจัดกลุ่มกำรเรียน วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒

/ภำคผนวก ๖

๒๔

ภาคผนวก ๖
เกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
1. ใช้วิธีกำรคัดเลือกโดยกำรทดสอบภำคปฏิบัติ ผลงำน กำรสัมภำษณ์นักเรียนและแฟ้มสะสม
ผลงำนมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
1.1 พิจำรณำจำกระดับกำรแข่งขัน
(20 คะแนน)
- เกียรติบัตรระดับชำติ
20 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับภำค
15 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับจังหวัด/เขตพื้นที่กำรศึกษำ
10 คะแนน
1.2 ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร (ตำมกลุ่มสำระ/ทักษะที่นักเรียนสมัคร)
(60 คะแนน)
1.3 สัมภำษณ์
(10 คะแนน)
1.4 แฟ้มสะสมผลงำน
(10 คะแนน)
2. นักเรียนต้องเดินทำงมำถึงสนำมสอบก่อนเวลำ 08.00 น. และต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
มำด้วย
๓. นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบภำคปฏิบัติ ผลงำนด้ำนวิชำกำร
กำรสัมภำษณ์นักเรียน และแฟ้มสะสมผลงำนตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำหนดตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป
และเรียงลำดับคะแนนจำกมำกไปน้อย
๔. กำรตัดสินผลกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำรอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำรคัดเลือกโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรรับนักเรียนถือเป็นกำรสิ้นสุด
๕. นักเรียนที่สมัครควำมสำมำรถพิเศษที่แต่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก นักเรียนสำมำรถใช้สิทธิ์
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรหรือประเภทนักเรียนทั่วไปได้ ตำมคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท
โดยต้องมำสอบตำมกำหนด - ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ สอบคัดเลือก วันที่ 2๕ มีนำคม 256๒
สอบจัดกลุ่มกำรเรียน วันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๒
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ สอบคัดเลือก วันที่ 2๕ มีนำคม 256๒
สอบจัดกลุ่มกำรเรียน วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒

/ภำคผนวก ๗

๒๕

ภาคผนวก ๗
รายละเอียดการเก็บเงินบารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
1. เงินบารุงการศึกษา
รำยกำร

ห้องเรียน EIS ม.๑/๓-๔ ห้องเรียนทั่วไป ม.๑/๕-๑๒
ห้องเรียนทั่วไป ม.๔/๓-๑๒
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน

๑. ค่ำใช้จ่ำยเพื่อเพิ่มศักยภำพและควำมสำมำรถของ
นักเรียน (ตำมที่จ่ำยจริง ทุกรำยกำรรวมกันไม่เกิน
๑,๒๕๐ บำทต่อภำคเรียน) (ค)
๑.๑ ค่ำจ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ
๗๐๐
๑.๒ ค่ำตอบแทนวิทยำกำรภำยนอก
๑๐๐
๒. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียน
นอกเหนือจำกเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไป (เก็บตำม
ที่จ่ำยจริงโดยประหยัด) (ง)
๒.๑ ค่ำสำธำรณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอำกำศ
๑๖๐
๒.๒ ค่ำสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัด
๓๐๐
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมำตรฐำนที่รัฐจัดให้
(๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)
๒.๓ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดร่วมโครงกำรและ
โครงกำรและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเกิน
มำตรฐำนที่รัฐจัดให้
- ห้องเรียน EIS (ม.๑-๓)
1,๕๐๐
๓. ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลด้ำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
นักเรียนเกินมำตรฐำนที่รัฐจัดให้ (จ)
๓.๑ ค่ำจ้ำงบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ
๗๐๐
๓.๒ ค่ำตรวจสุขภำพนักเรียน
๘๐
๓.๔ ค่ำประกันอุบัติเหตุนักเรียน
๑๖๐
รวม
๓,๗๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๓-๔ ห้องเรียน EIS
- ค่ำสมำคมผู้ปกครองฯ
- เครือข่ำยผู้ปกครองฯ
- ค่ำเรียนปรับพื้นฐำน
รวมทั้งสิ้น
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๕-๑๒ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๓-๑๒
- ค่ำสมำคมผู้ปกครองฯ
- ค่ำเรียนปรับพื้นฐำน
รวมทั้งสิ้น

๗๐๐
๑๐๐

๑๖๐
๓๐๐

๗๐๐
๘๐
๑๖๐
๒.๒๐๐
จำนวน 600 บำท
จำนวน ๑,๐๐๐ บำท
จำนวน ๗๐๐ บำท
จานวน ๖,๐๐๐ บาท
จำนวน 600 บำท
จำนวน ๗๐๐ บำท
จานวน ๓,๕๐๐ บาท

