ประกาศโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
เรื่อง การรับนักเรียนทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
*******************************
เพื่อให้ การรับ นั กเรี ย นในระดับชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2561 เป็น ไปตาม
นโยบาย และแนวปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จานวน 280 คน ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มการเรียนที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561
1. กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
จานวน 40
คน
2. กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์
จานวน 40
คน
3. กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
จานวน 40
คน
4. กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
จานวน 40
คน
5. กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
จานวน 40
คน
6. กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย – สังคมศึกษา
จานวน 80
คน
2. ประเภทที่รับ
2.1 ประเภทที่ 1 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
2.2 ประเภทที่ 2 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นๆ
2.1 การรับนักเรียน ประเภทที่ 1
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
2.1.1 คุณสมบัตขิ องนักเรียน
2.1.1.1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560
2.1.1.2 เป็นผู้ทมี่ ีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกาหนด
2.1.1.3 เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองจากระบบโควตาของโรงเรียน
2.2 การรับนักเรียน ประเภทที่ 2
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดอื่น ๆ โดยการสอบคัดเลือก
2.2.1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.2.1.1 กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า หรือสาเร็จ การศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.2.1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.2.1.3 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
3. เอกสารหลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว และรูปถ่ายเพื่อติดบัตร
เข้าห้องสอบอีก 1 ใบ
3.2 หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ปพ. 1) สาหรับผู้กาลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.3 ใบรับรองความประพฤติของสถานศึกษา
3.4 ใบแสดงคะแนนการสอบ O-NET (ปีการศึกษา 2560 หรือปีอื่นๆ)

4. การสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.damrong.ac.th เท่านั้น ในวันที่ 1 – 28 มีนาคม พ.ศ.2561
สั่ ง พิ ม พ์ ใบสมั ค ร (ติ ด รู ป ถ่ า ย 1.5 นิ้ ว ) และน าใบสมั ค รมายื่ น วั น ที่ 25 – 28 มี น าคม 2561 (ไม่ เว้ น
วัน หยุ ด ราชการ) ณ ห้ อ งโครงการอาหารกลางวั น โรงเรี ยนด ารงราษฎร์ส งเคราะห์ และให้ นั ก เรี ย นแต่ ง
เครื่องแบบนักเรียนมาในวันสมัคร วันสอบ วันรายงานตัว มอบตัว และทุกครั้งที่มาติดต่อกับโรงเรียน โดยให้
นักเรียนยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามลาดับที่แจ้งในเว็บไซต์ของโรงเรียน และให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ้า
เป็นนักเรียนนอกระบบแต่งกายสุภาพ
5. การสอบคัดเลือก
สอบวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. – 15.30 น.
วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย
การสอบให้นักเรียนนาปากกา และดินสอดา 2 B ยางลบดินสอ และบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบมาด้วย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป สอบวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
เวลา
วิชา
คะแนน
09.00 – 10.30 น.
คณิตศาสตร์
50
10.30 – 11.30 น.
วิทยาศาสตร์
50
12.30 – 13.30 น.
ภาษาอังกฤษ
50
13.30 – 14.30 น.
สังคมศึกษา
50
14.30 – 15.30 น.
ภาษาไทย
50
6. กาหนดการประกาศผลการสอบ และการรายงานตัว หากไม่มาตามกาหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
6.1 ประกาศผลสอบ วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ประกาศผลสอบทางเว็บไซด์ของโรงเรียน
www.damrong.ac.th และติดป้ายประกาศในโรงเรียน
6.2 รายงานตัว รับเอกสารมอบตัว วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ
ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ และมอบตัวนักเรียน ณ อาคาร 5 พันธุติรัตนา (ห้อง 522 – 531) และให้
นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนมาในวันสอบ วันรายงานตัว มอบตัว และทุกครั้งที่มาติดต่อกับโรงเรียน ถ้าเป็น
นักเรียนนอกระบบแต่งกายสุภาพ
7. หลักฐานการมอบตัวนักเรียน
1. เอกสารการมอบตัว และติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว
2. ใบ ปพ.1 : บ ของนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับจริง
พร้อมถ่ายสาเนา และลงนามรับรองสาเนาเรียบร้อยแล้ว 1 ฉบับ
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 )
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

