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ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 256๔
-----------------------------------ด้ว ยส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดนโยบำย หลั กกำร และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 256๔ สอดคล้องกับ
เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 54 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
2560–2579
เพื่อให้กำรรั บนักเรียนของโรงเรียนดัดดรุณี เป็นไปตำมนโนบำย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับ
นักเรียน สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ และแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนของ
เขตพื้น ที่กำรศึ ก ษำมัธ ยมศึ กษำฉะเชิงเทรำ จึงกำหนดแนวทำงกำรรับ นัก เรียนชั้ นมัธ ยมศึก ษำปีที่ 1 ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนดัดดรุณี ดังนี้

1. จานวนนักเรียนที่รับ รวม 4๐0 คน จำนวน 10 ห้อง ห้องละ ๔๐ คน
๒. กลุ่มการเรียนที่เปิดสอน ประกอบด้วย
๒.๑ กลุ่มกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
- กลุ่มกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ (EIS) จำนวน ๑ ห้อง
(มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมตำมแนบท้ำยประกำศ)
- กลุ่มกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์
จำนวน ๓ ห้อง
๒.๒ กลุ่มกำรเรียนภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์
๒.๓ กลุ่มกำรเรียนภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน
๒.๔ กลุ่มกำรเรียนภำษำอังกฤษ - ภำษำญี่ปุ่น
๒.๕ กลุ่มกำรเรียนภำษำอังกฤษ - บริกำรและท่องเที่ยว

จำนวน ๔ ห้อง

จำนวน ๑ ห้อง
จำนวน ๒ ห้อง
จำนวน ๑ ห้อง
จำนวน ๒ ห้อง

๓. สัดส่วนการรับนักเรียน รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร : นักเรียนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 50:50
รวมทั้งสิ้น 400 คน
 กรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรไม่ถึงร้อยละ ๕๐ (จำนวน 200 คน) โรงเรียนจะรับ
นักเรียนดังกล่ำวทุกคน และนำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไป จนครบตำมจำนวน
กำรรับนักเรียน

/กรณี...

๒
 กรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียนมีจำนวนเกินร้อยละ ๕๐ (จำนวน 200 คน)
โรงเรียนจัดให้มีกำรสอบคัดเลือก เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำหนดเกณฑ์พิจำรณำ
คัดเลือกผู้สมัครจำกคะแนนผลกำรทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบมำตรฐำน จำก
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 5 รำยวิชำ
ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และสังคมศึกษำ ภำยในเวลำ
3 ชั่วโมง รวม 100 คะแนน
4. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
4.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือกำลังศึกษำ
อยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 256๓ หรือเทียบเท่ำ
4.2 เป็นโสด
4.3 เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร และนักเรียนทั่วไป
4.3.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมำยถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนที่อยู่ในเขต
พื้นที่บริกำรของโรงเรียนดัดดรุณี (ทุกตำบลในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ) อย่ำงน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๖๔ โดยต้องเข้าอยู่ก่อน 16 พฤษภาคม 25๖๒ และต้องอำศัยอยู่จริงกับบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้ำบ้ำน หรือเจ้ำของบ้ำน โดยให้เจ้ำบ้ำน หรือเจ้ำของบ้ำน
รับรองกำรอำศัยอยู่จริง
กรณีที่นักเรียนมิได้อยูก่ ับบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ภำคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้ำบ้ำน หรือเจ้ำของบ้ำนแต่อำศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริกำรให้มีกำรพิสูจน์
ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสำร “ใบรับรองการอยู่อาศัย” และยื่นใบสมัครโดยตรงกับสถานศึกษาเท่านั้น โดยให้
เจ้ำบ้ำนหรือเจ้ำของบ้ำนรับรองกำรอำศัยอยู่จริงต่อคณะกรรมกำรรับนักเรียนของโรงเรียน
หมายเหตุ ผู้ปกครองตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ หมำยถึง บิดำ มำรดำ หรือบิดำหรือ มำรดำซึ่งเป็นผู้ใช้
อำนำจปกครอง ผู้ปกครองตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ผู้ปกครองที่ตั้งตำมคำสั่งศำล หรือผู้ซึ่งบิดำมำรดำทีต่ ำยได้ระบุชื่อ
ไว้ในพินัยกรรม) ที่เป็นเจ้ำบ้ำน หรือเจ้ำของบ้ำน หมำยควำมรวมถึงบุคคลที่เด็กอยูด่ ้วยเป็นประจำ หรือที่เด็กอยู่รับใช้กำรงำน

4.3.2 นักเรียนทั่วไป หมำยถึง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียนดัดดรุณี
แบ่งออกเป็น
1) นักเรียนความสามารถพิเศษ รับนักเรียน จำนวน 28 คน
ตำมสัดส่วนกำรรับนักเรียนทั่วไป จำแนกเป็น ๕ ด้ำน ดังนี้
- ด้ำนทัศนศิลป์ (จำนวน 2 คน)
- ด้ำนดนตรี (จำนวน 4 คน)
- ด้ำนนำฏศิลป์ (จำนวน 3 คน)
- ด้ำนกีฬำ
(จำนวน 8 คน)
- ด้ำนวิชำกำร (จำนวน 11 คน)
(รำยละเอียดตำมแนบท้ำยประกำศ ภาคผนวก 1)

/2 นักเรียน...
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2) นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 1 (จำนวน 4 คน) ตำมสัดส่วน
กำรรับนักเรียนทั่วไป โดยโรงเรียนกำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ได้แก่ นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนดัดดรุณี เป็นไป
ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
(รำยละเอียดตำมแนบท้ำยประกำศ ภาคผนวก 2)
3) นักเรียนทั่วไป รับนักเรียน จำนวน 168 คน
5. วิธีการ/หลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 นักเรียนสำมำรถสมัครได้ 2 ช่องทำง คือ
5.1.1 สมัครโดยตรง โดยให้นักเรียนกรอกใบสมัครผ่ำนเว็บไซต์โรงเรียน
www.ddn.ac.th แล้วนำหลักฐำนประกอบกำรสมัครที่ระบุในข้อ 5.2 มำยื่นกับ
เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร ณ โรงเรียนดัดดรุณี ตำมวันเวลำที่กำหนด
5.1.2 สมัครออนไลน์ โดยกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐำนประกอบกำรสมัครตำม
ข้อ 5.2 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเว็บไซต์โรงเรียน www.ddn.ac.th และ
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้ำสอบเก็บไว้เป็นหลักฐำน จึงจะถือว่ำเสร็จสมบูรณ์
5.2 หลักฐำนประกอบกำรสมัคร
1) หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองจำก
โรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๓ หรือเทียบเท่ำ พร้อมฉบับถ่ำยเอกสำร
และรับรองสำเนำถูกต้อง
2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
 กรณีนักเรียนอำศัยอยู่กับบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง ใช้สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อ
นักเรียน และบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง (กรณีบิดำ มำรดำ เสียชีวิตให้ใช้ใบมรณะบัตร) โดยเจ้ำบ้ำนหรือเจ้ำของบ้ำน
รับรองกำรอำศัยอยู่จริง
 กรณีที่นักเรียนอำศัยอยู่กับบุคคลอื่นที่มิใช่บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองใช้สำเนำ
ทะเบียนบ้ำนของนักเรียน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของบุคคลที่นักเรียนอำศัยอยู่ด้วย โดยเจ้ำบ้ำนหรือเจ้ำของบ้ำน
รับรองกำรอำศัยอยู่จริง และใช้วิธีสมัครโดยตรงเท่ำนั้น
3) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 กรณีสมัครออนไลน์ จัดทำเป็นไฟล์รูปภำพสกุล .jpg ขนำดเท่ำกรอบภำพถ่ำย
 กรณีสมัครโดยตรง ใช้รูปถ่ำย ขนำด 3x4 ซม.จำนวน 3 รูป
6. กาหนดการรับนักเรียน
รับสมัคร
- นักเรียนทั่วไป
- ความสามารถพิเศษ

24–28 เมษายน 256๔
24-27 เมษายน 2564
1) สมัครออนไลน์ผ่ำนที่เว็บไซต์ www.ddn.ac.th
2) สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมน้ำเงิน-ชมพู
เวลำ 08.30–16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
/สอบคัดเลือก...

๔
สอบคัดเลือก
- สอบสัมภาษณ์ความสามารถพิเศษ 29 เมษายน 2564
- สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป
๑ พฤษภาคม 256๔
เวลำ 09.00-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนดัดดรุณี
วิชาที่สอบ
วิชำหลัก 5 รำยวิชำ ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และสังคมศึกษำ
ประกาศผลและรายงานตัว
๕ พฤษภาคม 256๔ เวลำ 09.00–16.30 น.
ประกำศผลผ่ำนเว็บไซต์ www.ddn.ac.th
รำยงำนตัว ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
“หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด “ถือว่าสละสิทธิ์”
มอบตัว ๘ พฤษภาคม 256๔ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด “ถือว่าสละสิทธิ์”
7. ดูรายละเอียดการรับสมัครและกรอกใบสมัครล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.ddn.ac.th
8. รำยละเอียดกำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ปรำกฏใน ภาคผนวก 3
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 256๔

(นางปนัดดา มักสัมพันธุ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนดัดดรุณี

๕

ภาคผนวก 1
รายละเอียด คุณสมบัติ วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก
นักเรียนความสามารถพิเศษ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หมำยถึง นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริกำร) จำนวนนักเรียนตำม
แผนกำรรับนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ จำนวน ๒๘ คน นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือก จะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมตำม
ควำมสำมำรถพิเศษดังกล่ำวกับทำงโรงเรียนจนจบหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติควำมสำมำรถพิเศษ จำแนกเป็น ๕ ด้ำน
ได้แก่
1) ด้านทัศนศิลป์ (จานวน 2 คน)
2) ด้านดนตรี
(จานวน 4 คน)
3) ด้านนาฏศิลป์ (จานวน 3 คน)
4) ด้านกีฬา
(จานวน 8 คน)
5) ด้านวิชาการ (จานวน 11 คน)
โดยมีรำยละเอียด คุณสมบัติ วิธีกำรคัดเลือก เกณฑ์กำรคัดเลือก และกำหนดกำร ดังนี้

1. ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ รับนักเรียนจำนวน 2 คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1) เป็นโสด
2) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
3) สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนหรือกำลังศึกษำ
อยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๓ หรือเทียบเท่ำ
4) มีควำมสำมำรถด้ำนทัศนศิลป์ มีผลงำนทำงวิชำกำรเชิงประจักษ์ เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันใน
ระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำน/รำงวัล ประกอบกำรพิจำรณำ
ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลและจัดพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564”
2) หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองจำกโรงเรียน
เดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๓ หรือเทียบเท่ำ พร้อมถ่ำยเอกสำรและรับรอง
สำเนำถูกต้อง
3) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน พร้อมถ่ำยเอกสำรและรับรองสำเนำถูกต้อง
4) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 3x4 ซม.
จำนวน 3 รูป
5) หลักฐำนกำรได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน เช่น โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง
ควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
6) แฟ้มสะสมผลงำน โดยมีประวัติส่วนตัว ประวัติกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน รำงวัลที่เคยได้รับ
(นำมำในวันสอบสัมภำษณ์)
/กำหนดกำร...

๖
กาหนดการ
- รับสมัคร

๒๔–27 เมษำยน 256๔
เวลำ 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
1) สมัครออนไลน์ผ่ำนที่เว็บไซต์ www.ddn.ac.th
2) สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมน้ำเงิน-ชมพู
เวลำ 08.30–16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
- สอบสัมภำษณ์
2๙ เมษำยน 256๔ เวลำ 8.00 – 12.00 น.
- ประกำศผล
30 เมษำยน 256๔ ผ่ำนเว็บไซต์ www.ddn.ac.th
- สอบคัดเลือก
1 พฤษภำคม 256๔
*** ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกควำมสำมำรถพิเศษแล้ว ต้องเข้ำสอบทุกคน
เพื่อจัดกลุ่มกำรเรียน ถ้ำขำดสอบจะเสียสิทธิ์ในกำรเลือกกลุ่มกำรเรียน
ตำมลำดับที่เลือกไว้ ***
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
1) คัดเลือกโดยกำรทดสอบภำคปฏิบัติ ผลงำนทัศนศิลป์ กำรสัมภำษณ์นักเรียนและพิจำรณำ
แฟ้มสะสมผลงำน รวม 100 คะแนน
2) ผลงำนรำงวัลกำรแข่งขัน (20 คะแนน) พิจำรณำจำกระดับกำรแข่งขันตำมเกณฑ์ ดังนี้
- เกียรติบัตรระดับชำติ/ภำค
20 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับจังหวัด/เขตพื้นที่กำรศึกษำ
15 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับโรงเรียน/หนังสือรับรองจำกโรงเรียนเดิม
10 คะแนน
3) ทดสอบภำคปฏิบัติ (60 คะแนน) โดยกำรวำดภำพตำมหัวข้อที่กำหนดบนกระดำษ เอ 3
โดยโรงเรียนจะจัดเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ กระดำนและกระดำษ ส่วนอุปกรณ์กำรวำดภำพ และสีที่ใช้ ผู้ทดสอบเตรียม
ตำมที่ตนถนัดมำเอง และพิจำรณำตำมองค์ประกอบ ดังนี้
- ควำมคิดสร้ำงสรรค์
1๕ คะแนน
- ควำมประณีต/ควำมสวยงำมของภำพ
1๕ คะแนน
- ควำมสอดคล้องของหัวข้อที่กำหนด
10 คะแนน
- ควำมสมบูรณ์และกำรจัดองค์ประกอบของภำพ
20 คะแนน
4) สัมภำษณ์ (10 คะแนน) นักเรียนต้องเดินทำงมำถึงสนำมสอบก่อนเวลำ 08.00 น.
พร้อมด้วยบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และแฟ้มสะสมผลงำน (10 คะแนน) ประกอบกำรสัมภำษณ์
5) นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือก ต้องมีคะแนนรวมเฉลี่ยจำกคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก
คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยเรียงลำดับคะแนนจำกมำกไปน้อย
6) กำรตัดสินผลกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
คัดเลือกโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรรับนักเรียนถือเป็นกำรสิ้นสุด ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก
ยังคงได้สิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ประเภทนักเรียนทั่วไปได้ โดยไม่ต้องยื่นใบสมัครใหม่

/2.ควำมสำมำรถ...

๗

๒. ความสามารถพิเศษด้านดนตรี รับนักเรียนจำนวน 4 คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1) เป็นโสด
2) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
3) สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนหรือกำลังศึกษำ
อยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๓ หรือเทียบเท่ำ
4) มีควำมสำมำรถด้ำนดนตรี ได้แก่ ดนตรีไทย ดนตรีสำกล หรือขับร้อง มีผลงำนทำงวิชำกำร
เชิงประจักษ์ เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมี
หลักฐำน/รำงวัล ประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำก
โรงเรียนเดิม
หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลและจัดพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564”
2) หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองจำกโรงเรียน
เดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๓ หรือเทียบเท่ำ พร้อมถ่ำยเอกสำรและรับรอง
สำเนำถูกต้อง
3) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน พร้อมถ่ำยเอกสำรและรับรองสำเนำถูกต้อง
4) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 3x4 ซม.
จำนวน 3 รูป
5) หลักฐำนกำรได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน เช่น โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง
ควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
6) แฟ้มสะสมผลงำน โดยมีประวัติส่วนตัว ประวัติกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน รำงวัลที่เคยได้รับ
(นำมำในวันสอบสัมภำษณ์)
กาหนดการ
- รับสมัคร
๒๔–27 เมษำยน 256๔
เวลำ 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
1) สมัครออนไลน์ผ่ำนที่เว็บไซต์ www.ddn.ac.th
2) สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมน้ำเงิน-ชมพู
เวลำ 08.30–16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
- สอบสัมภำษณ์
2๙ เมษำยน 256๔ เวลำ 8.00 – 12.00 น.
- ประกำศผล
30 เมษำยน 256๔ ผ่ำนเว็บไซต์ www.ddn.ac.th
- สอบคัดเลือก
1 พฤษภำคม 256๔
*** ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกควำมสำมำรถพิเศษแล้ว ต้องเข้ำสอบทุกคน
เพื่อจัดกลุ่มกำรเรียน ถ้ำขำดสอบจะเสียสิทธิ์ในกำรเลือกกลุ่มกำรเรียน
ตำมลำดับที่เลือกไว้ ***

/วิธีกำร...

๘
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
1) คัดเลือกโดยกำรทดสอบภำคทฤษฎีและปฏิบัติ กำรสัมภำษณ์นักเรียนและพิจำรณำแฟ้ม
สะสมผลงำน รวม 100 คะแนน
2) ผลงำนรำงวัลกำรแข่งขัน (20 คะแนน) พิจำรณำจำกระดับกำรแข่งขันตำมเกณฑ์ ดังนี้
- เกียรติบัตรระดับชำติ/ภำค
20 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับจังหวัด/เขตพื้นที่กำรศึกษำ
15 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับโรงเรียน/หนังสือรับรองจำกโรงเรียนเดิม
10 คะแนน
3) ทดสอบภำคทฤษฎี อ่ำนโน้ตได้ถูกต้องตำมทำนอง/จังหวะ (20 คะแนน)
4) ทดสอบภำคปฏิบัติ (40 คะแนน) แสดงควำมสำมำรถด้ำนดนตรีตำมที่ตนเองถนัด
คนละ 1 เพลงและเพลงอื่น ๆ ตำมที่กรรมกำรเห็นสมควร พิจำรณำตำมองค์ประกอบ ดังนี้
- ควำมแม่นยำและควำมถูกต้องของจังหวะทำนองเพลง
10 คะแนน
- ควำมไพเรำะและคุณภำพของเสียงในกำรบรรเลงหรือขับร้อง 10 คะแนน
- เทคนิคกำรบรรเลงและควำมสำมำรถของผู้บรรเลงหรือขับร้อง 10 คะแนน
- บุคลิกท่ำทำงในกำรบรรเลงหรือขับร้อง
10 คะแนน
5) สัมภำษณ์ (10 คะแนน) นักเรียนต้องเดินทำงมำถึงสนำมสอบก่อนเวลำ 08.00 น.
พร้อมด้วยบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และแฟ้มสะสมผลงำน (10 คะแนน) ประกอบกำรสัมภำษณ์
6) นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือก ต้องมีคะแนนรวมเฉลี่ยจำกคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก
คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยเรียงลำดับคะแนนจำกมำกไปน้อย
7) กำรตัดสินผลกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
คัดเลือกโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรรับนักเรียนถือเป็นกำรสิ้นสุด ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก
ยังคงได้สิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ประเภทนักเรียนทั่วไปได้ โดยไม่ต้องยื่นใบสมัครใหม่

3. ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ รับนักเรียนจำนวน ๓ คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1) เป็นโสด
2) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
3) สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนหรือกำลังศึกษำ
อยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๓ หรือเทียบเท่ำ
4) มีควำมสำมำรถด้ำนนำฏศิลป์ มีผลงำนทำงวิชำกำรเชิงประจักษ์ เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันใน
ระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำน/รำงวัล ประกอบกำรพิจำรณำ
ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลและจัดพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564”
2) หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองจำกโรงเรียน
เดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๓ หรือเทียบเท่ำ พร้อมถ่ำยเอกสำรและรับรอง
สำเนำถูกต้อง
/3) สำเนำ...

๙

จำนวน 3 รูป

3) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน พร้อมถ่ำยเอกสำรและรับรองสำเนำถูกต้อง
4) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 3x4 ซม.

5) หลักฐำนกำรได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน เช่น โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง
ควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
6) แฟ้มสะสมผลงำน โดยมีประวัติส่วนตัว ประวัติกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน รำงวัลที่เคยได้รับ
(นำมำในวันสอบสัมภำษณ์)
กาหนดการ
- รับสมัคร
๒๔–27 เมษำยน 256๔
เวลำ 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
1) สมัครออนไลน์ผ่ำนที่เว็บไซต์ www.ddn.ac.th
2) สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมน้ำเงิน-ชมพู
เวลำ 08.30–16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
- สอบสัมภำษณ์
2๙ เมษำยน 256๔ เวลำ 8.00 – 12.00 น.
- ประกำศผล
30 เมษำยน 256๔ ผ่ำนเว็บไซต์ www.ddn.ac.th
- สอบคัดเลือก
1 พฤษภำคม 256๔
*** ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกควำมสำมำรถพิเศษแล้ว ต้องเข้ำสอบทุกคน
เพื่อจัดกลุ่มกำรเรียน ถ้ำขำดสอบจะเสียสิทธิ์ในกำรเลือกกลุ่มกำรเรียน
ตำมลำดับที่เลือกไว้ ***
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
1) คัดเลือกโดยกำรแสดงควำมสำมำรถด้ำนนำฏศิลป์ กำรสัมภำษณ์นักเรียนและพิจำรณำ
แฟ้มสะสมผลงำน รวม 100 คะแนน
2) ผลงำนรำงวัลกำรแข่งขัน (20 คะแนน) พิจำรณำจำกระดับกำรแข่งขันตำมเกณฑ์ ดังนี้
- เกียรติบัตรระดับชำติ/ภำค
20 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับจังหวัด/เขตพื้นที่กำรศึกษำ
15 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับโรงเรียน/หนังสือรับรองจำกโรงเรียนเดิม
10 คะแนน
3) ทดสอบภำคปฏิบัติ (60 คะแนน) แสดงควำมสำมำรถด้ำนนำฏศิลป์ และกำรแสดงอื่นๆ
ตำมที่กรรมกำรเห็นสมควร พิจำรณำตำมองค์ประกอบ ดังนี้
- ควำมถูกต้องของท่ำรำ
30 คะแนน
- จังหวะกำรเชื่อมท่ำ
10 คะแนน
- ลีลำควำมสวยงำม
20 คะแนน
4) สัมภำษณ์ (10 คะแนน) นักเรียนต้องเดินทำงมำถึงสนำมสอบก่อนเวลำ 08.00 น.
พร้อมด้วยบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และแฟ้มสะสมผลงำน (10 คะแนน) ประกอบกำรสัมภำษณ์
5) นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือก ต้องมีคะแนนรวมเฉลี่ยจำกคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก
คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยเรียงลำดับคะแนนจำกมำกไปน้อย
6) กำรตัดสินผลกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
คัดเลือกโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรรับนักเรียนถือเป็นกำรสิ้นสุด ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก
ยังคงได้สิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ประเภทนักเรียนทั่วไปได้ โดยไม่ต้องยื่นใบสมัครใหม่
/4.ควำมสำมำรถ...

๑๐

4. ความสามารถพิเศษด้านกีฬา รับนักเรียนจำนวน 8 คน
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1) เป็นโสด
2) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
3) สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนหรือกำลังศึกษำ
อยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๓ หรือเทียบเท่ำ
4) มีควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ ทั้งประเภททีมและบุคคล เช่น เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล
วอลเล่ย์บอล แฮนด์บอล เป็นต้น มีผลงำนเชิงประจักษ์ เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับจังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำน/รำงวัล ประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่ โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือ
หนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลและจัดพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564”
2) หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองจำกโรงเรียน
เดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๓ หรือเทียบเท่ำ พร้อมถ่ำยเอกสำรและรับรอง
สำเนำถูกต้อง
3) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน พร้อมถ่ำยเอกสำรและรับรองสำเนำถูกต้อง
4) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 3x4 ซม.
จำนวน 3 รูป
5) หลักฐำนกำรได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน เช่น โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง
ควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
6) แฟ้มสะสมผลงำน โดยมีประวัติส่วนตัว ประวัติกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน รำงวัลที่เคยได้รับ
(นำมำในวันสอบสัมภำษณ์)
กาหนดการ
- รับสมัคร
๒๔–27 เมษำยน 256๔
เวลำ 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
1) สมัครออนไลน์ผ่ำนที่เว็บไซต์ www.ddn.ac.th
2) สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมน้ำเงิน-ชมพู
เวลำ 08.30–16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
- สอบสัมภำษณ์
2๙ เมษำยน 256๔ เวลำ 8.00 – 12.00 น.
- ประกำศผล
30 เมษำยน 256๔ ผ่ำนเว็บไซต์ www.ddn.ac.th
- สอบคัดเลือก
1 พฤษภำคม 256๔
*** ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกควำมสำมำรถพิเศษแล้ว ต้องเข้ำสอบทุกคน
เพื่อจัดกลุ่มกำรเรียน ถ้ำขำดสอบจะเสียสิทธิ์ในกำรเลือกกลุ่มกำรเรียน
ตำมลำดับที่เลือกไว้ ***

/วิธีกำร...

๑๑
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
1) คัดเลือกโดยกำรทดสอบทักษะด้ำนกีฬำ กำรสัมภำษณ์นักเรียนและพิจำรณำแฟ้มสะสมผลงำน
รวม 100 คะแนน
2) ผลงำนรำงวัลกำรแข่งขัน (20 คะแนน) พิจำรณำจำกระดับกำรแข่งขันตำมเกณฑ์ ดังนี้
- เกียรติบัตรระดับชำติ/ภำค
20 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับจังหวัด/เขตพื้นที่กำรศึกษำ
15 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับโรงเรียน/หนังสือรับรองจำกโรงเรียนเดิม
10 คะแนน
3) ทดสอบภำคปฏิบัติ (60 คะแนน) พิจำรณำตำมองค์ประกอบ ดังนี้
- ทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ
30 คะแนน
- ทักษะกำรเคลื่อนไหวพื้นฐำน
30 คะแนน
4) สัมภำษณ์ (10 คะแนน) นักเรียนต้องเดินทำงมำถึงสนำมสอบก่อนเวลำ 08.00 น.
พร้อมด้วยบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และแฟ้มสะสมผลงำน (10 คะแนน) ประกอบกำรสัมภำษณ์
5) นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือก ต้องมีคะแนนรวมเฉลี่ยจำกคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก
คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยเรียงลำดับคะแนนจำกมำกไปน้อย
6) กำรตัดสินผลกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
คัดเลือกโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรรับนักเรียนถือเป็นกำรสิ้นสุด ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก
ยังคงได้สิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ประเภทนักเรียนทั่วไปได้ โดยไม่ต้องยื่นใบสมัครใหม่

5. ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ รับนักเรียนจำนวน ๑1 คน
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร หมำยถึง ทักษะเชิงวิชำกำรโดดเด่นเป็นที่ยอมรับใน 8 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ เช่น ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศและภำษำที่สำม (จีน, เกำหลี, ญี่ปุ่น), ทักษะด้ำนคณิตศำสตร์, ทักษะ
ด้ำนกำรงำนอำชีพ, ทักษะด้ำนภำษำไทย, ทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, ทักษะด้ำนสังคม ศำสนำและ
วัฒนธรรม, โครงงำน เป็นต้น
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1) เป็นโสด
2) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5๐
3) สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนหรือกำลังศึกษำ
อยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๓ หรือเทียบเท่ำ
4) มีควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร มีผลงำนเชิงประจักษ์ เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับจังหวัด
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ โดยมีหลักฐำน/รำงวัล ประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่
โล่เกียรติยศ วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลและจัดพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก
“รับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564”
2) หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองจำกโรงเรียน
เดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๓ หรือเทียบเท่ำ พร้อมถ่ำยเอกสำรและรับรอง
สำเนำถูกต้อง
/3) สำเนำ...

๑๒

จำนวน 3 รูป

3) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน พร้อมถ่ำยเอกสำรและรับรองสำเนำถูกต้อง
4) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 3x4 ซม.

5) หลักฐำนกำรได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน เช่น โล่เกียรติยศ วุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง
ควำมสำมำรถพิเศษจำกโรงเรียนเดิม
6) แฟ้มสะสมผลงำน โดยมีประวัติส่วนตัว ประวัติกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน รำงวัลที่เคยได้รับ
(นำมำในวันสอบสัมภำษณ์)
กาหนดการ
- รับสมัคร
๒๔–27 เมษำยน 256๔
เวลำ 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
1) สมัครออนไลน์ผ่ำนที่เว็บไซต์ www.ddn.ac.th
2) สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมน้ำเงิน-ชมพู
เวลำ 08.30–16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
- สอบสัมภำษณ์
2๙ เมษำยน 256๔ เวลำ 8.00 – 12.00 น.
- ประกำศผล
30 เมษำยน 256๔ ผ่ำนเว็บไซต์ www.ddn.ac.th
- สอบคัดเลือก
1 พฤษภำคม 256๔
*** ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกควำมสำมำรถพิเศษแล้ว ต้องเข้ำสอบทุกคน
เพื่อจัดกลุ่มกำรเรียน ถ้ำขำดสอบจะเสียสิทธิ์ในกำรเลือกกลุ่มกำรเรียน
ตำมลำดับที่เลือกไว้ ***
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
1) คัดเลือกโดยกำรทดสอบทักษะวิชำกำร 8 กลุ่มสำระ (จำแนกตำมทักษะที่นักเรียนสมัคร)
กำรสัมภำษณ์นักเรียน และพิจำรณำแฟ้มสะสมผลงำน รวม 100 คะแนน
2) ผลงำนรำงวัลกำรแข่งขัน (20 คะแนน) พิจำรณำจำกระดับกำรแข่งขันตำมเกณฑ์ ดังนี้
- เกียรติบัตรระดับชำติ/ภำค
20 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับจังหวัด/เขตพื้นที่กำรศึกษำ
15 คะแนน
- เกียรติบัตรระดับโรงเรียน/หนังสือรับรองจำกโรงเรียนเดิม
10 คะแนน
3) ทดสอบภำคปฏิบัติ (60 คะแนน) พิจำรณำตำมองค์ประกอบ ดังนี้
- ทักษะวิชำกำร (8 กลุ่มสำระ)
30 คะแนน
- กำรนำเสนอ/แสดงควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน
30 คะแนน
4) สัมภำษณ์ (10 คะแนน) นักเรียนต้องเดินทำงมำถึงสนำมสอบก่อนเวลำ 08.00 น.
พร้อมด้วยบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และแฟ้มสะสมผลงำน (10 คะแนน) ประกอบกำรสัมภำษณ์
5) นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือก ต้องมีคะแนนรวมเฉลี่ยจำกคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก
คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยเรียงลำดับคะแนนจำกมำกไปน้อย
6) กำรตัดสินผลกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
คัดเลือกโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรรับนักเรียนถือเป็นกำรสิ้นสุด ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก
ยังคงได้สิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปได้ โดยไม่ต้องยื่นใบสมัครใหม่
หมายเหตุ กรณีกำรรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษตำมรำยกำร 1–๕ ไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดไว้ โรงเรียนจะ
นำจำนวนที่เหลือไปจัดสรรให้นักเรียนทั่วไปจนครบจำนวนตำมแผนกำรรับนักเรียน
/ภำคผนวก 2...

๑๓

ภาคผนวก 2
รายละเอียด คุณสมบัติ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ หมำยถึง นักเรียนประเภททั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริกำร) โรงเรียนกำหนด
เกณฑ์กำรพิจำรณำนักเรียนเงื่อนไขพิเศษเฉพำะ “นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
ดัดดรุณี” เป็นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ในสัดส่วนร้อยละ ๑ (จำนวน 4 คน)
ตำมแผนกำรรับนักเรียนประเภททั่วไป
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือกำลังศึกษำ
อยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 256๓ หรือเทียบเท่ำ
2. เป็นโสด
๓. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของบิดำ หรือมำรดำที่เป็นข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรของ
โรงเรียนดัดดรุณี
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครสำมำรถพิมพ์ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th ในช่องหน้ำหลัก “รับสมัครนักเรียน
ปีกำรศึกษำ 256๔”
2. หลักฐำนกำรจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรอง
จำกโรงเรียนเดิมว่ำกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 256๓ หรือเทียบเท่ำ พร้อมถ่ำยเอกสำร
และรับรองสำเนำถูกต้อง
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำดำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 3x4 ซม.
จำนวน 3 รูป
4. หลักฐำนตำมเงื่อนไขพิเศษ “คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร ข้อ ๓” ได้แก่ สำเนำทะเบียน
บ้ำนของนักเรียน และบิดำ หรือมำรดำของนักเรียนที่เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรของโรงเรียนดัดดรุณี
พร้อมถ่ำยเอกสำรและรับรองสำเนำถูกต้อง
กาหนดการ
รับสมัคร
๒๔–2๘ เมษายน 256๔
เวลำ 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
1) สมัครออนไลน์ผ่ำนที่เว็บไซต์ www.ddn.ac.th
2) สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมน้ำเงิน-ชมพู
เวลำ 08.30–16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
สอบจัดกลุ่มการเรียน
๑ พฤษภาคม 256๔
เวลำ 09.00-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนดัดดรุณี
ประกาศผลและรายงานตัว ๕ พฤษภาคม 256๔ เวลำ 09.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี
“หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่กำหนด “ถือว่าสละสิทธิ์”
/ภำคผนวก 3...

๑๔

ภาคผนวก 3
รายละเอียดการเก็บเงินบารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สาหรับห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
1. เงินบารุงการศึกษา
ค่าใช้จ่ายประมาณการ
ห้องเรียน EIS
ห้องเรียนปกติ
รายการ
ห้อง ๓
ห้อง ๔-๖
ห้อง 7-๑๒
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2
๑. ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียน
๑.๑ ค่ำจ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ
700
700
700
700
700
700
๑.๒ ค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยนอก
100
100
100
100
100
100
๑.๓ ค่ำเรียนปรับพื้นฐำนควำมรู้
๒. ค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
(เก็บตำมที่จ่ำยจริงโดยประหยัด)
๒.๑ ค่ำสำธำรณูปโภคสำหรับ
180
180
180
180
180
180
ห้องเรียนปรับอำกำศ
๒.๒ ค่ำสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียน
300
300
300
จัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมำตรฐำนที่รัฐ
จัดให้ (๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)
๒.๓ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร/โครงงำน/ 1500 1500
กิจกรรมเกินมำตรฐำนที่รัฐจัดให้ เช่น
ค่ำยวิชำกำร , สอนเสริมเพิ่มเติม ฯลฯ
๓. ค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
๓.๑ ค่ำจ้ำงบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 800
800
800
800
800
800
๓.๒ ค่ำตรวจสุขภำพนักเรียน
80
80
80
๓.๔ ค่ำประกันอุบัติเหตุนักเรียน
150
150
150
รวม 3,810 3,280 2,310 1,780 2,010 2,080
๒. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รายการ
๑. เครือข่ำยผู้ปกครองฯ
๒. สมำคมผู้ปกครองฯ

ห้อง 3

ห้อง ๔-6

(EIS)

๑,๐๐๐
๖๐๐
รวม
๑,๖๐๐
** ค่าใช้จ่ายในการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาที่สาม

ห้อง 8-9

ห้อง 7-12

(ภาษาจีน)

600
600

100**
600
700

๖๐๐
๖๐๐

