ประกาศโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
**********************************************

ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์เปิด ห้องเรียน
พิเศษ ชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 จ านวน 4 ห้ อ งเรียน จึงด าเนิ น การรับนั กเรียนห้ องเรียนพิ เศษ ระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามรายละเอียดดังนี้
1. จำนวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ จานวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน
รวมรับนักเรียนจานวน 108 คน
2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) จานวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน
รวมรับนักเรียนจานวน 30 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า 3.00
2.1 ผู้สมัครห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ยรวมกันไม่ต่ากว่า 3.00
2.2 ผู้สมัครห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
5. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
3. กำรสมัครผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตเท่ำนั้น
1. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.damrong.ac.th เท่านั้น ในวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
2. สั่งพิมพ์ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว) และให้นักเรียนยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 24 – 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ตามลาดับที่ระบบในเว็บไซต์ของโรงเรียน และยื่นใบสมัคร ณ ห้องแนะแนว
อาคาร 4 พิทักษ์พงศ์เชียงมั่น
3. ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนมาในวันสมัคร วันสอบ วันรายงานตัว มอบตัว และ
ทุกครั้งที่มาติดต่อกับโรงเรียน
4. ผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) ให้
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 346
4. เอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว และรูปถ่ายเพื่อติดบัตรเข้า
ห้องสอบอีก 1 ใบ
2. สาเนา ปพ.1 : บ ที่แสดงผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 หรือเอกสาร
รับรองผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5
3. ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา

5. กำรสอบคัดเลือก
สอบวันที่ 10 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 โดยกาหนดตารางสอบดังนี้
เวลำ

วิชำ

09.00 – 11.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
วันสมัคร

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
100
100
100
50

อัตรำส่วนคะแนนรวม
ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
40 %
40 %
20 %
-

ห้องเรียนพิเศษ
ภำษำอังกฤษ MEP
20 %
20 %
40 %
20 %

หมำยเหตุ การสอบให้นักเรียนนาปากกา ดินสอดา 2B ยางลบดินสอ และบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบด้วย

6. ประกำศผล รำยงำนตัวและมอบตัว
6.1 ประกำศผล วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ทาง www.damrong.ac.th และติดป้าย
ประกาศในโรงเรียน
6.2 รำยงำนตัวและมอบตัว ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัว และผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน ณ ห้องประชุม
โครงการอาหารกลางวัน วันที่ 15 เดือน มีนำคม พ.ศ.2561 เวลำ 08.30 – 12.00 น.
7. หลักฐำนกำรมอบตัวนักเรียน
1. เอกสารการมอบตัว
2. ใบ ป.05 หรือใบ ปพ.1 : บ ของนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริง (เพื่อตรวจสอบ)
และฉบับสาเนาที่ลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว 1 ฉบับ (โรงเรียนจะเก็บไว้เฉพาะสาเนา)(และนำ ปพ.1 : บ
ฉบับจริงที่จบหลักสูตรกำรศึกษำ มำมอบให้โรงเรียนในวันที่ 7 เดือนเมษำยน พ.ศ.2561 ณ
ห้องวิชำกำร)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) (เพื่อตรวจสอบ) และสาเนาที่ลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว 1 ฉบับ
ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับ บิดา มารดา ให้นาสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดามาด้วย
(โรงเรียนจะเก็บไว้เฉพาะสาเนา)
4. รูปถ่ายผู้ปกครอง 2 คน ขนาด 1.5 นิ้ว คนละ 1 ใบ (ผู้ปกครองคนที่ 1 และผู้ปกครองคนที่ 2 )
หำกไม่มำรำยงำนตัวและมอบตัวในวัน เวลำ ดังกล่ำว ถือว่ำสละสิทธิ์
ทั้ ง นี้ ผู้ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ โรงเรี ย นด ารงราษฎร์ ส งเคราะห์
โทร 0 – 5371 – 1450 ต่อ 113 (ห้องวิชาการ) หรือ 110 (ห้องแนะแนว) และที่ www.damrong.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายอดุลย์ นันท์บัญชา)
ผู้อานวยการ โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์

