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ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

126 ถนนประชาอทุิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 02-470-8315 - 8   โทรสาร 02-470-8319 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 

 

1. ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน 
-  ภาคเรียนที่ 1 *เริ่มวันที่  25 พฤษภาคม 2563 ถึง 14 สิงหาคม 2563 
-  ภาคเรียนที่ 2  *เริ่มวันที่ 14 กันยายน 2563 ถึง  4 ธันวาคม 2563 
-  ภาคเรียนที่ 3  *เริ่มวันที่  4 มกราคม 2564 ถึง 26 มีนาคม 2564      

2. การรับสมัครนักเรียน 
-  โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน ต้ังแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปทีี ่4 
-  มีระดับชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจ านวนไม่เกิน 20 คน/ห้องเรียน 
-  เรียนหลักสูตร Project based Learning แบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 
-  ไม่มีบริการรถรับ – ส่ง และหอพักนักเรียน   

3. ระยะเวลารับสมัคร 
-  รอบท่ี 1 ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 2 ส.ค. 2562 
 วันคัดเลือกวันที่ 19 – 23 ส.ค. 2562 
 ประกาศผลวันที่ 2 กันยายน 2562 
-  รอบท่ี 2 ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 22 พ.ย. 2562  
 วันคัดเลือกวันที่ 9 – 13 ธ.ค. 2562 
 ประกาศผลวันที่ 23 ธันวาคม 2562 
*เปิดคัดเลือกเฉพาะระดับชั้นที่มีนักเรียนยังไม่ครบตามจํานวนที่กําหนด  

4. เอกสารการสมัครเรียน  
1) ใบสมัคร (ติดต่อได้ที่ห้องธุรการ หรือ Download ที ่http://e-school.kmutt.ac.th) 
2) รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
3) ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 
4) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง บิดา มารดา และ นักเรียน 
5) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง บิดา มารดา และ นักเรียน (ถ้ามี) 
6) ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของบิดา มารดา และ นักเรียน (ถ้ามี) 
7) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน (ปพ. 1) 
8) ส าเนาหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ. 7) 
9) ส าเนาสมุดพกแสดงผลการเรียนปัจจุบันและย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 
10) ส าเนาแบบบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน (สศ. 3) 
11) ส าเนาใบประกาศ/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ความสามารถพิเศษของนักเรียน (ถ้ามี) 
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5. ขั้นตอนการสมัครและกระบวนการคัดเลือก 
1) ผู้ปกครองยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ณ ห้องธุรการ ชั้น 1  
  และช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 200 บาท (สองร้อยบาท) 
2) นัดหมายนักเรียนเข้ากระบวนการสอบคัดเลือก  

 กิจกรรม Playgroup ด้านทักษะการดูแลตนเองและการเข้าสังคมเบื้องต้น  
 วัดความรู้พื้นฐาน 3 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์) 
 สัมภาษณ์โดยคุณครูฝ่ายวิชาการและที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา 

3) นัดหมายผู้ปกครองเข้าสัมภาษณ์ 
4) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและก าหนดการยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนใหม ่
5) ผู้ปกครองตอบรับยืนยันสิทธิ์และช าระค่าพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (ค่าเทอม)  
  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

6. อัตราค่าพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (ค่าเทอม) *อัตราประมาณการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ระดับประถมศึกษา *110,800 บาท / ภาคเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา     *121,900 บาท / ภาคเรียน 
รวมค่าทัศนศึกษา อาหารกลางวันและอาหารว่าง ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ช าระผ่านธนาคาร และน าส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินทาง Fax: 0-2470-8319  
หรือ Email: dsil.pr2014@gmail.com รายละเอียดดังนี้ 
ธนาคาร   กรุงศรีอยุธยา   สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ 
ชื่อบัญชี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
บัญชีประเภท  ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี  330-1-04600-3 
      

 หมายเหตุ 
1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ชั้น 1  
 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. โทรศัพท์ 02-4708315 - 8 โทรสาร 02-4708319  
2. เอกสารส าหรับประกอบการพิจารณา น ามาวันที่สัมภาษณ์ สามารถขอรับคืนได้เม่ือเสร็จสิ้นการพิจารณา 
3. ทางโรงเรียนฯ มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียน 
4. กรณนีักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครใหม่และรอคัดเลือกในรอบปีการศึกษาถัดไป  
5. นักเรยีนที่ผ่านการคัดเลือก แต่ไม่มาด าเนินการภายในวันเวลาที่ก าหนด ทางโรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์ 
6. หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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