ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนสิริรัตนาธร
ปการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทหองเรียนพิเศษ
.................................................................
เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิ การในภูมิภาค คํ าสั่ ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป โดยไมเก็บ
คาใชจาย และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะ
รั กษาความสงบแห งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคํ าสั่ งหั วหน าคณะรั กษาความสงบแห งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙
กฎกระทรวงกํ าหนดหลั กเกณฑ และวิธี การกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายและแนวปฏิบั ติเกี่ยวกั บการรั บ
นักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๙ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิริรัตนาธร
ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงกําหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนสิริรัตนาธร ปการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทหองเรียนพิเศษ ดังนี้
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
๑.๑ จํานวนนักเรียนที่จะรับ จํานวน ๖๐ คน ประกอบดวย
๑) นักเรียนหองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) ๓๐ คน
๒) นักเรียนหองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ๓๐ คน
๑.๒ คุณสมบัติของผูสมัคร
๑) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเทา
๒) เปนโสด
๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ไมต่ํากวา ๒.๕๐
/๔) มีความประพฤติ…

-๒๔) มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
๕) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
๖) นักเรียนตองเรียนจบครบหลักสูตร ๓ ป และผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการ
สนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
๑.๓ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบแจงความจํานงสมัครเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยเขา
ไปที่เว็บไซต www.bangkok2.org กรอกขอมูลใหครบถวนแลวพิมพ และนํามายื่นสมัครที่โรงเรียนสิริรัตนาธร
๒) สําเนาทะเบียนบานของนักเรียนและผูปกครอง (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอมสําเนา
เอกสาร ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเทา หรือ
หลักฐานที่แสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ (ใบรับรองผลการศึกษา) หรือ
เทียบเทา (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๔) รูปถายขนาด ๑ หรือ ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (แตงเครื่องแบบนักเรียน)
๕) เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอม
สําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๑.๔ กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัวและเกณฑ
การตัดสิน
รับสมัคร
วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ไมเวนวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ทดสอบความพรอมพื้นฐานทางการเรียน
เปนภาษาอังกฤษ ๓ วิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาอังกฤษ
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษโดย
ครูเจาของภาษา
ประกาศผล
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
รายงานตัว
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
เกณฑการตัดสิน
๑) คะแนนสอบที่ใชแบบทดสอบความพรอมพื้นฐานทางการเรียนเปนภาษาอังกฤษ
๓ วิชา คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
๒) คะแนนสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษโดยครูเจาของภาษา
๓) นําคะแนนที่ไดจากขอ ๑) และ ๒) มารวมกันแลวเรียงลําดับ หากคะแนนเทากัน
พิจารณาจากคะแนนรวมของคะแนนสอบที่ใชแบบทดสอบของโรงเรียน หากคะแนนเทากันอีกพิจารณาจาก
คะแนนสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษโดยครูเจาของภาษา และหากยังเทากันอีกใหพิจารณาเรียงลําดับตาม
เลขที่สมัคร และทั้งนี้นักเรียนตองไดคะแนนไมต่ํากวาคะแนนมาตรฐานที่กําหนด
/ ๒. ชั้นมัธยม…

-๓๒. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จํานวน ๓๖ คน ประกอบดวย
๑) แผนการเรียน Intensive English Program (Mathematics Science) จํานวน ๑๘ คน
๒) แผนการเรียน Intensive English Program (Mathematics English) จํานวน ๑๘ คน
๒.๒ คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๒.๑ แผนการเรียน Intensive English Program (Mathematics Science)
๑) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จากโรงเรียนสิริรัตนาธร หรือโรงเรียนอื่น
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา
๒๕๕๙ หรือเทียบเทา
๒) เปนโสด
๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไมต่ํากวา ๒.๗๕ ยกเวนนักเรียนที่ผานการเรียนหองเรียนพิเศษโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English
Program) หรือเทียบเทา
๔) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่
๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไมต่ํากวา ๓.๐๐
๕) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่
๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไมต่ํากวา ๓.๐๐
๖) มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
๗) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
๘) นักเรียนตองเรียนจบครบหลักสูตร ๓ ป และผูปกครองมีความพรอมที่จะให
การสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
๒.๒.๒ แผนการเรียน Intensive English Program (Mathematics English)
๑) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จากโรงเรียนสิริรัตนาธร หรือโรงเรียนอื่น
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา
๒๕๕๙ หรือเทียบเทา
๒) เปนโสด
๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไมต่ํากวา ๒.๗๕ ยกเวนนักเรียนที่ผานการเรียนหองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program)
หรือเทียบเทา
๔) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไมต่ํากวา ๓.๐๐
๕) มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
๖) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
๗) นักเรียนตองเรียนจบครบหลักสูตร ๓ ป และผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการ
สนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
/๒.๓ หลักฐาน...

-๔๒.๓ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัครเขาไปที่เว็บไซต www.srt.ac.th กรอกขอมูลใบสมัครใหครบถวนแลวพิมพ
และนํามายื่นสมัครที่โรงเรียนสิริรัตนาธร
๒) สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน และผูปกครอง (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอมสําเนา
เอกสาร ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ปพ.๑) หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่
แสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ (ใบรับรองผลการศึกษา) หรือเทียบเทา
๔) รูปถายขนาด ๑ หรือ ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (แตงเครื่องแบบนักเรียน)
๕) เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอม
สําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๒.๔ กําหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัวและ
เกณฑการตัดสิน
รับสมัคร
วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ไมเวนวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ทดสอบความพรอมพื้นฐานทางการเรียน
๓ วิชา คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษโดย
ครูเจาของภาษา
ประกาศผล
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
รายงานตัว
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
เกณฑการตัดสิน
๑) คะแนนสอบที่ใชแบบทดสอบความพรอมพื้นฐานทางการเรียน ๓ วิชา คือ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
๒) คะแนนสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษโดยครูเจาของภาษา
๓) นําคะแนนที่ไดจากขอ ๑) และ ๒) มารวมกันแลวเรียงลําดับ หากคะแนนเทากั น
พิจารณาจากคะแนนรวมของคะแนนสอบที่ใช แบบทดสอบของโรงเรียน หากคะแนนเทากันอีกพิจารณาจาก
คะแนนสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษโดยครูเจาของภาษา หากคะแนนเทากันอีกพิจารณาจากคะแนนสอบที่
ใชแบบทดสอบของโรงเรียนตามขอ ๑) ทีละวิชาโดยเริ่มจากคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ และ
ถาคะแนนยังเทากันอีกใหพิจารณาเรียงลําดับตามเลขที่สมัคร
ในกรณีที่มีปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ใหเสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนพิจารณาและมีอํานาจในการตัดสินปญหาดังกลาวและถือเปนที่สุด ยกเวนกรณีที่กําหนดให
เปนอํานาจของผูอื่น ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเสนอผูอํานวยการโรงเรียนพิจารณาเสนอ
ผูเกี่ยวของพิจารณาตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายเกษม สมภักดี)
ผูอํานวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร

