ประกาศโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
**********************************************
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
ได้รับ อนุ มัติให้ เปิ ดห้ องเรีย นพิเศษ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 5 ห้ องเรียน จึงดาเนินการรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรายละเอียดดังนี้
1. จานวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับ 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน
2. ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 3 ห้องเรียน จานวน 108 คน
3. ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 1 ห้องเรียน จานวน 36 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นักเรียนทั่วไป
สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (5 ภาค
เรียน) 3.00 ขึ้นไป ไม่มีผลการเรียน “0” , “ร” , “มส.” หรือ “มผ.”
2. นักเรียนโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
ถ้าเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ม.3.1 – ม.3.3 , ม.3.12) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป หรือ
นักเรียนห้องเรียนปกติ (ม.3.4 – ม.3.11) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3.00 ขึ้นไป ไม่มีผลการเรียน
“0” , “ร” , “มส.” หรือ “มผ.”
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
5. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
3. การสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
1. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.damrong.ac.th เท่านั้น ในวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
2. สั่งพิมพ์ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว) และให้นักเรียนยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามลาดับที่ระบุในเว็บไซต์
ของโรงเรียน และยื่นใบสมัคร ณ ห้องแนะแนว อาคาร 4 พิทักษ์พงศ์เชียงมั่น
3. ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนมาในวันสมัคร วันสอบ วันรายงานตัว มอบตัว และ
ทุกครั้งที่มาติดต่อกับโรงเรียน
4. เอกสารหลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว และรูปถ่ายเพื่อติดบัตรเข้าห้อง
สอบอีก 1 ใบ
2. สาเนา ปพ.1 : บ , ปพ.6 ที่แสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน (ม.1,ม.2 และ ม.3
ภาคเรียนที่ 1) หรือเอกสารรับรองผลการเรียน
3. ใบรับรองความประพฤติของสถานศึกษา

5. การสอบคัดเลือก
สอบวันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 โดยกาหนดตารางสอบดังนี้
เวลา
วิชา
อัตราส่วนคะแนนรวม
09.00 น. - 11.00 น.
คณิตศาสตร์
35 %
13.00 น. - 15.00 น.
วิทยาศาสตร์
35 %
15.00 น. - 16.00 น.
ภาษาอังกฤษ
30 %
หมายเหตุ

ในการสอบให้นาปากกา และดินสอดา 2B พร้อมยางลบมาด้วย

6. ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
ประกาศผล วั น ที่ 13 เดื อ นมี น าคม พ.ศ.2561 ประกาศผลสอบทางเว็ บ ไซด์ ข องโรงเรี ย น
www.damrong.ac.th และติดป้ายประกาศในโรงเรียน
รายงานตั วและมอบตั ว ให้ ผู้ ที่ส อบได้ มารายงานตัว และผู้ ปกครองมอบตัวนั กเรียน ในวัน ที่ 16
เดือนมีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม โครงการอาหารกลางวัน
7. หลักฐานในการมอบตัวนักเรียน
1. เอกสารการมอบตัว และติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว
2. ใบ ปพ.1 : บ ของของนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับจริง พร้อมถ่ายสาเนา
และลงนามรับรองสาเนาเรียบร้อยแล้ว 1 ฉบับ (ปพ.1 ฉบับจริงที่จบหลักสูตรการศึกษา มามอบให้
โรงเรียนในวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น.) ณ ห้องวิชาการ
3. สาเนาทาเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (เพื่อตรวจสอบ) โดยถ่ายสาเนาหน้าที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา
และ/หรือผู้ปกครอง พร้อมสาเนาที่ลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว 1 ฉบับ ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้
อาศัยอยู่กับ บิดา มารดา ให้นาสาเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดามาด้วย ซึ่งเมื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วจะคืนฉบับเจ้าบ้านให้ โรงเรียนจะเก็บไว้เฉพาะสาเนาเท่านั้น
4. รูปถ่ายผู้ปกครอง 2 คน ขนาด 1.5 นิ้ว คนละ 1 ใบ (ผู้ปกครองคนที่ 1 และผู้ปกครองคนที่ 2 )
หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.damrong.ac.th โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ โทร 0 – 5371 – 1450 ต่อ 113 (ห้องวิชาการ) หรือ 110 (ห้องแนะแนว)
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายอดุลย์ นันท์บัญชา)
ผู้อานวยการ โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์

