ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนสิริรัตนาธร
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทหองเรียนปกติ
.................................................................
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 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิการในภูมิภาค คําสั่ง
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 การกระจายอํ านาจการบริ หารและการจั ดการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนั กเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ และ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิริรัตนาธร ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ จึงกําหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนสิริรัตนาธร ปการศึกษา
๒๕๖๑ ประเภทหองเรียนปกติ ดังนี้
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
๑.๑ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เขตบางนา และเขตพระโขนงเฉพาะแขวงบางจาก
๑.๒ จํานวนนักเรียนที่จะรับ จํานวน ๔๐๐ คน ประกอบดวย
๑.๒.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จํานวน ๑๗๓ คน
๑.๒.๒ นักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)
จํานวน ๑๗๒ คน
๑.๒.๓ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จํานวน ๔๐ คน ไดแก
๑) นักเรียนที่มขี อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน เปนบุตรพนักงานโรงงานยาสูบ
๒) นักเรียนที่เปนผูยากไรและดอยโอกาส
๓) นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบภัยพิบัติที่ตองไดรับ
การสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ
/๔) นักเรียนโควตา...

-๒๔) นักเรียนโควตาตามขอตกลงของโรงเรียนคูสหกิจ หรือโรงเรียนคูพัฒนา
หรือโรงเรียนเครือขาย (กรณีนี้ไดยกเลิกการดําเนินการ)
๕) นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนสิริรัตนาธร
๖) นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนอยางตอเนื่อง
๗) นักเรียนพิการเรียนรวม รับเฉพาะกรณีพิการเปนออทิสติก และกรณีมี
ปญหาทางการเรียนรู ทั้งนี้ตองสามารถชวยเหลือตนเองไดและสามารถเรียนรวมกับนักเรียนปกติได
๑.๒.๔ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จํานวน ๑๕ คน (นักเรียนความสามารถพิเศษ
ที่ผานการคัดเลือกจะตองทําสัญญาประกอบกิจกรรมตามประเภทของความสามารถพิเศษที่ไดรับการคัดเลือก
ใหกับโรงเรียนจนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ) ดังนี้
๑) ทัศนศิลป (วาดภาพ)
จํานวน ๓ คน
๒) ดนตรีสากล (วงโยธวาฑิต) และการขับรองเพลงสากล จํานวน ๔ คน
๓) ดนตรีไทยและการขับรองเพลงลูกทุง
จํานวน ๔ คน
๔) นาฏศิลปไทยและการแสดงโขน
จํานวน ๔ คน
๑.๒.๕ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หากรับนักเรียน
ประเภทหนึ่งประเภทใดไดไมครบใหรับถัวกันได
๑.๓. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๓.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๑) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๖ ตามหลั ก สู ต รของกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา
๒) เปนโสด
๓) นักเรียนตองมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ซึ่งตั้งอยูในเขตพื้นที่บริการโรงเรียน
สิริรัตนาธร คือ เขตบางนา หรือเขตพระโขนงเฉพาะแขวงบางจาก โดยตองอาศัยอยูกับบิดา มารดา หรือปู
ยา ตา ยาย ที่เปนเจาของบานหรือเจาบานที่มีหลักฐานสิทธิอยูอาศัยชัดเจน อยางนอย ๒ ป นับถึงวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๑
กรณี มี นั ก เรี ย นป ญ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารหรื อ
คุณสมบัติอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน แตอนุโลมใหนักเรียนมี สิทธิ์
สมัครประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ไดดังกรณีตอไปนี้
๓.๑) นักเรียนมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตพื้นที่บริการและอาศัย อยูกับ
บิดา มารดา หรือปู ยา ตา ยาย ในบานพักขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไมมีสิทธิ์การเปนเจาบานหรือเจาของ
บาน โดยตองอาศัยไมนอยกวา ๒ ป นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คือ บิดา
มารดา หรือปู ยา ตา ยาย ตองเปนผูมีสิทธิ์พักในสถานที่ดังกลาวตามระเบียบของทางหนวยงาน และตองให
ผูบังคับบัญชารับรองสิทธิ์ดวย (อยูกอนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๓.๒) นักเรียนที่เรียนอยูในสถานศึกษาซึ่งตั้งอยูในเขตพื้นที่บริการ ตั้งแต
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑ – ๖ โดยมี ห ลั ก ฐานยื น ยั น เช น หนั ง สื อ รั บ รองจากหั ว หน าสถานศึ ก ษา สมุ ด พก
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ เปนตน
กรณีไมเปนไปตามที่กําหนด ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียน แตทั้งนี้ผูปกครองตองยื่นแบบคํารองขออนุโลมมีสิทธิสมัครประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ตามแบบที่โรงเรียนกําหนด และดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนถือเปนที่สุด
/ ๑.๓.๒ นักเรียน…

-๓๑.๓.๒ นักเรียนทั่วไป
๑) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๖ ตามหลั ก สู ต รของกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา
๒) เปนโสด
๑.๓.๓ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
๑) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๖ ตามหลั ก สู ต รของกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา
๒) เปนโสด
๓) มีเอกสารหลักฐานที่ยืนยันไดวาเปนผูที่อยูในเงื่อนไขพิเศษตางๆ
๔) ตองมีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
๕) ตองมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
๖) ตองตั้งใจศึกษาเลาเรียนและประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบโดย
เครงครัด
๗) คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเห็นชอบใหรับเขาเรียนเปนนักเรียน
ที่มเี งื่อนไขพิเศษ
๑.๓.๔ นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
๑) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๖ ตามหลั ก สู ต รของกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา
๒) เปนโสด
๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๒.๐๐
๔) ตองมีความประพฤติเรียบรอย และมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนอุปสรรคตอ
การปฏิบัติทุกประเภท
๕) นักเรียนตองเคยผานการประกวดแขงขันในสาขาที่เปดรับสมัคร
๖) นักเรียนที่เคยผานการแขงขันระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค
ระดับเขต
๑.๔ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบแจงความจํานงเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเขาไปที่
เว็บไซต www.bangkok2.org กรอกขอมูลใหครบถวนแลวพิมพ และนํามายื่นสมัครที่โรงเรียนสิริรัตนาธร
๒) สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน บิดา มารดา ผูปกครอง หรือเจาบาน (ใหนําฉบับจริง
ไปแสดงพรอมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเทา หรือ
หลักฐานที่แสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปการศึกษา ๒๕๖๐
หรือเทียบเทา (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) และสามารถยื่นสมัครได
หากไมมีหลักฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) แตจะไมมีคะแนนในสวนที่
คํานวณจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
๕) รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (แตงเครื่องแบบนักเรียน)
/๖) เอกสาร…

-๔๖) เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอม
สําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๗) กรณีขาดคุณสมบัตินักเรียนในเขตพื้นที่บริการนอกเหนือจากที่กําหนดใหอนุโลมไว
และประสงคจะขออนุโลมมีสิทธิ ผูปกครองตองยื่นแบบคํารองขออนุโลมมีสิทธิสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่
บริการตามแบบที่โรงเรียนกําหนด
๘) กรณีประสงคจะสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษตองยื่นแบบคํารองขอสมัครนักเรียน
ที่มเี งื่อนไขพิเศษตามแบบที่โรงเรียนกําหนด
๙) กรณีประสงคจะสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตองยื่นแบบคํารองขอสมัคร
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามแบบที่โรงเรียนกําหนด
๑๐) การสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษกรณีผูยากไรและดอยโอกาสนอกจากแบบคํารอง
ขอสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษตามขอ ๘) แลว ตองยื่นหนังสือรับรองรายไดของครอบครัวตามแบบที่
โรงเรียนกําหนดเพิ่มเติม บิดา มารดา มีรายไดตอครอบครัวไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป
หมายเหตุ ผูรบั รองรายไดบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังตอไปนี้ เปนผูรับรอง
๑. เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
๒. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
๓. หัวหนาสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู
๑๑) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตองมีหลักฐานยืนยัน เชน แฟมสะสมงาน โล
เหรียญ เกียรติบัตร หรือหนังสือรับรองตามประเภทที่มีความสามารถพิเศษ
๑.๕ กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว และเกณฑ
การตัดสิน
๑.๕.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. โดยใชแบบทดสอบของ
โรงเรียน ๕ วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
(ตองมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)
เกณฑการตัดสิน
๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน ทดสอบความพรอมพื้นฐาน
ทางการเรียน ๕ วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ รอยละ ๗๐
๒) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET)
๔ กลุมสาระการเรียนรูรอยละ ๓๐
/๓) นําคะแนน…

-๕๓) นําคะแนนที่ไดจากขอ ๑) และ ๒) มารวมกันแลวเรียงลําดับตาม
ประเภทที่นักเรียนสมัครสอบเพื่อจัดลําดับในการประกาศผลการสอบคัดเลือก หากคะแนนเทากันพิจารณาจาก
คะแนนรวมของคะแนนสอบที่ใชแบบทดสอบของโรงเรียนตามขอ ๑) หากคะแนนเทากันอีกพิจารณาจาก
คะแนนสอบที่ใชแบบทดสอบของโรงเรียนตามขอ ๑) ทีละวิชาโดยเริ่มจากภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ และหากยังเทากันอีกใหพิจารณาเรียงลําดับตามเลขที่สมัคร
๑.๕.๒ นักเรียนทั่วไป
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. โดยใชแบบทดสอบของ
โรงเรียน ๕ วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
(ตองมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)
เกณฑการตัดสิน
๑) คะแนนสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน ทดสอบความพรอมพื้นฐาน
ทางการเรียน ๕ วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ รอยละ ๗๐
๒) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET)
๔ กลุมสาระการเรียนรูรอยละ ๓๐
๓) นําคะแนนที่ไดจากขอ ๑) และ ๒) มารวมกันแลวเรียงลําดับตาม
ประเภทที่นักเรียนสมัครสอบเพื่อจัดลําดับในการประกาศผลการสอบคัดเลือก หากคะแนนเทากันพิจารณาจาก
คะแนนรวมของคะแนนสอบที่ใชแบบทดสอบของโรงเรียนตามขอ ๑) หากคะแนนเทากันอีกพิจารณาจาก
คะแนนสอบที่ใชแบบทดสอบของโรงเรียนตามขอ ๑) ทีละวิชาโดยเริ่มจากภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ และหากยังเทากันอีกใหพิจารณาเรียงลําดับตามเลขที่สมัคร
๑.๕.๓ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. โดยใชแบบทดสอบของ
โรงเรียน ๕ วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
(ตองมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)
/เกณฑ...

-๖เกณฑการตัดสิน
๑) คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเห็นชอบใหรับเขาเรียนเปนนักเรียน
ที่มเี งื่อนไขพิเศษตามสภาพเหตุผลและความจําเปนสวนบุคคล
๒) การทดสอบ ๕ วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษาและภาษาอังกฤษ เปนการทดสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถพื้นฐานกอนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ เทานั้น มิไดนําคะแนนสอบมาตัดสิน แตจะพิจารณาตัดสินตามสภาพเหตุผลและความจําเปนสวนบุคคล
๑.๕.๔ นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
ทดสอบความสามารถพิเศษ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
(ตองมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
๒.๑ จํานวนนักเรียนที่จะรับ (นักเรียนทั่วไปจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนสิริรัตนาธร
หรือโรงเรียนอื่น) จํานวน ๖๔ คน แบงเปน
๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
๑๖ คน
๒) แผนการเรียนคณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ
๑๖ คน
๓) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุน,ภาษาฝรั่งเศส
๑๖ คน
(โดยรับแผนการเรียนละไมเกิน ๘ คน ถามีนักเรียนเต็ม ๒ แผนการเรียน แผนการเรียนที่เหลือจะไมเปด)
๔) แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา
๘ คน
๕) แผนการเรียนคอมพิวเตอร - พลศึกษา
๘ คน
๒.๒ คุณสมบัติของผูสมัคร
๑) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา
๒) เปนโสด
๒.๓ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัคร เขาไปที่เว็บไซต www.srt.ac.th กรอกขอมูลใบสมัครใหครบถวนแลวพิมพ
และนํามายื่นสมัครที่โรงเรียนสิริรัตนาธร
๒) สําเนาทะเบียนบานของนักเรียนและผูปกครอง (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอมสําเนา
เอกสาร ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ปพ.๑) หรือเทียบเทา หรือหลักฐาน
ที่แสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา
(ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) และสามารถยื่น
สมัครไดหากไมมีหลักฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) แตจะไมมีคะแนนใน
สวนที่คํานวณจากผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET)
\๕) รูปถาย…

-๗๕) รูปถายขนาด ๑ หรือ ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (แตงเครื่องแบบนักเรียน)
๖) เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ (ใหนําฉบับจริงไปแสดง
พรอมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๒.๔ กําหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว
และเกณฑการตัดสิน
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของ
โรงเรียน ๕ วิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยใช
แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
(ตองมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)
เกณฑการตัดสิน
๑) คะแนนสอบที่ใชแบบทดสอบของโรงเรียน ทดสอบ ๕ วิชา ไดแก คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ รอยละ ๗๐
๒) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
๔ กลุมสาระการเรียนรูรอยละ ๓๐
๓) นําคะแนนผลที่ไดจากขอ ๑) และ ๒) มารวมกันแลวเรียงลําดับตามแผน
การเรียนที่นักเรียนสมัครสอบเพื่อจัดลําดับในการประกาศผลการสอบคัดเลือก หากคะแนนเทากันพิจารณา
จากคะแนนรวมของคะแนนสอบที่ใชแบบทดสอบของโรงเรียนตามขอ ๑) หากคะแนนเทากันอีกพิจารณาจาก
คะแนนสอบที่ใชแบบทดสอบของโรงเรียนตามขอ ๑) ทีละวิชาโดยเริ่มจากภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ หากยังเทากันอีกใหพิจารณาเรียงลําดับตามเลขที่สมัคร
ในกรณีที่มีปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ใหเสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนพิจารณาและมีอํานาจในการตัดสินปญหาดังกลาวและถือเปนที่สุด ยกเวนกรณีที่กําหนดใหเปน
อํ า นาจของผู อื่ น ให ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นเสนอผู อํ า นวยการโรงเรี ย นพิ จ ารณาเสนอ
ผูเกี่ยวของพิจารณาตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกษม สมภักดี)
ผูอํานวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร

