-๑-

ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 256๕
-------------------------------ตามประกาศส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน และส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เรื่ อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สั งกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ปี การศึกษา 2565
โรงเรียนดัดดรุณี โดยคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน
คณะกรรมการรั บ นั กเรี ย นของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาฉะเชิงเทรา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน เห็ น ชอบให้ โ รงเรี ย นด าเนิ น การรับ นัก เรี ยนเข้ าเรีย นชั้ นมั ธ ยมศึก ษาปีที่ ๔ ประเภทห้ องเรี ยนพิเ ศษ
ปีการศึกษา 256๕ จานวน 2 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 66 คน โดยกาหนดรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ
1.1 ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) จานวน 1 ห้องเรียน/36 คน
1.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) จานวน 1 ห้องเรียน/30 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๔
2.2 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
2.3 เป็นโสด
2.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
2.5 มีผลการเรียน ดังนี้
2.5.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (๕ ภาคเรียน) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่1) ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
2.5.2 มีผลการเรียนตามคุณสมบัติเฉพาะห้องเรียนพิเศษ ดังนี้
1) ผู้สมัครห้องเรียน Intensive English Program (IEP)
1.1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ากว่า 2.75
1.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ)
ไม่ต่ากว่า 2.75 หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (รายวิชาพื้นฐาน)
ไม่ต่ากว่า 2.50
หมายเหตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ของโรงเรียนดัดดรุณี สมัครสอบได้ทุกกรณี
2) ผู้สมัครห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
2.1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เฉพาะวิชาพื้นฐาน) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ากว่า 2.75
2.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เฉพาะวิชาพื้นฐาน) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ากว่า 2.75
หมายเหตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๒ ของโรงเรียนดัดดรุณี สมัครสอบได้ทุกกรณี
/3. วิธีการรับสมัคร...

-๒3. วิธีการรับสมัคร/หลักฐานการสมัคร
3.1 วิธีการรับสมัคร นักเรียนสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1) สมัครออนไลน์ โดยกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.ddn.ac.th
2) สมัครโดยตรง โดยนาหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุในข้อ 3.2 มายื่นกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ณ อาคารจาลอง-จาเริญ แม่นธนู โรงเรียนดัดดรุณี ตามวันเวลาที่กาหนด พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK
ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ที่ออกโดยโรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาล หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
3.2หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) ปพ.1 (กรณีจบการศึกษาแล้ว หรือเทียบเท่า) หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา ประเภทห้องเรียนพิเศษ
(กรณีกาลังศึกษาอยู่) ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกาหนด (ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)
3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วจานวน 3 รูป
หมายเหตุ กรณีสมัครออนไลน์ เอกสารทุกรายการลงชื่อรับรองสาเนาแล้วทุกฉบับ และอัพโหลดเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
(jpg, pdf) ตามขั้นตอนของระบบการรับสมัครออนไลน์
4. ก่าหนดการรับนักเรียน
 วันรับสมัคร

วันที่ ๑๙ – 2๓ กุมภาพันธ์ 256๕ เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- สมัครออนไลน์ ให้กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.ddn.ac.th
- สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารจาลอง –จาเริญ แม่นธนู
 วันสอบคัดเลือก
วันที่ ๗ มีนาคม 256๕ เวลา 9.00 - ๑2.00 น. ณ โรงเรียนดัดดรุณี
วิชาที่สอบ แบ่งเป็น
1) วิชาสามัญ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2) วิชาความถนัดทางการเรียน ได้แก่
- ด้านภาษา (เฉพาะห้องพิเศษ IEP)
- ด้านมิติสัมพันธ์ (เฉพาะห้องพิเศษ SMTE)
 ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๑0 มีนาคม 256๕ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนดัดดรุณี
ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย โรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนรายวิชาตามลาดับ จาแนก
ตามประเภทห้องเรียนพิเศษ ดังนี้
 ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMTE)
1. ภาษาอังกฤษ
1. วิทยาศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์
2. คณิตศาสตร์
3. คณิตศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษ
 มอบตัว

วันที่ ๑๓ มีนาคม 256๕ เวลา 09.00 – 16.30 น.
*** หากไม่มาตามวันและเวลาที่ก่าหนด “ถือว่าสละสิทธิ์” ทุกกรณี ***
/5. ดูรายละเอียด...

-๓-

5. ดูรายละเอียดการรับสมัครและกรอกใบสมัครล่วงหน้าได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddn.ac.th
6. รายละเอียดการเก็บเงินบ่ารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ปรากฏในภาคผนวก ๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้
กรณีที่นักเรียนมอบตัวและชาระเงินบารุงการศึกษาแล้ว แต่มีความประสงค์สละสิทธิ์ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนจะไม่คืนเงินบ่ารุงการศึกษาทุกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๕

(นางปนัดดา มักสัมพันธุ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนดัดดรุณี

ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา
เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนดัดดรุณี
ประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
ชื่อ–นามสกุล ........................................................................................... กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียน ........................................................ตาบล.......................................อาเภอ.............................................
จังหวัด ................................................มี ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑) ดังนี้
๑. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชารวม ๕ ภาคเรียน เท่ากับ........................
๒. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เท่ากับ................
๓. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เท่ากับ...................
๔. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เท่ากับ...................
ลงชื่อ ..................................................... นายทะเบียนวัดผล
(....................................................)

ลงชื่อ ...................................................... ผู้อานวยการโรงเรียน
(....................................................)
.............../..................../...............
ประทับตราโรงเรียน

-๓-

ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา
เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนดัดดรุณี
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
ชื่อ – นามสกุล .................................................................................................. กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียน ....................................................ตาบล ........................................... อาเภอ ...............................................
จังหวัด ................................................มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑) ดังนี้
๑. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชารวม ๕ ภาคเรียน เท่ากับ........................
๒. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เฉพาะวิชาพื้นฐาน) เท่ากับ................
๓. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เฉพาะวิชาพื้นฐาน) เท่ากับ...............

ลงชื่อ ..................................................... นายทะเบียนวัดผล
(....................................................)

ลงชื่อ ...................................................... ผู้อานวยการโรงเรียน
(....................................................)
.............../..................../...............
ประทับตราโรงเรียน

ภาคผนวก ๑


รายละเอียดการเก็บเงินบ่ารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) (ม.4/๑)
1. เงินบ่ารุงการศึกษา
จานวนเงิน
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รายการ
๑. ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียน
๑.๑ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
๑.๒ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
๑.๓ ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้
๒. ค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
(เก็บตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด)
๒.๑ ค่าสาธารณูปโภคสาหรับห้องเรียนปรับอากาศ
๒.๒ ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)
๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
3. ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
๓.๑ ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๓.๒ ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน
๓.๔ ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
รวม

3,50๐
๑๐๐
-

3,50๐
๑๐๐
-

๖๐๐
๓๐๐

600
300

760

700

1,0๐๐
๘๐
๑5๐
6,490

1,000
6,200

๒. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รายการ
๑. เครือข่ายผู้ปกครองฯ
๒. สมาคมผู้ปกครองฯ
รวม

รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
1,66๐
2,55๐
๖๐๐
2,260
2,550

8,750

8,750

-๗-



ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) (ม.4/2)
1. เงินบ่ารุงการศึกษา
จานวนเงิน
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รายการ

๓. ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียน
๑.๑ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
2,๐0๐
2,๐0๐
๑.๒ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
๑๐๐
๑๐๐
๑.๓ ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้
๔. ค่าจัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป (เก็บตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด)
๒.๑ ค่าสาธารณูปโภคสาหรับห้องเรียนปรับอากาศ
๖๐๐
600
๒.๒ ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน
5๐๐
500
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)
๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3,8๖0
2,900
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
3. ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
๓.๑ ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1,0๐๐
1,000
๓.๒ ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน
๘๐
๓.๔ ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
๑5๐
รวม
8,๒๙๐
7,100
๒. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รายการ
๑. เครือข่ายผู้ปกครองฯ
๒. สมาคมผู้ปกครองฯ
รวม

จานวนเงิน
6,0๐๐
6,000
๖๐๐
6,6๐๐
6,000

รวมทั้งสิ้น 14,890 13,100

