ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนสิริรัตนาธร
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทหองเรียนปกติ
.................................................................
เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคั บ
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลั กเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมื องที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป
โดยไมเก็บคาใชจาย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตในการเรียก
รับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับขอ ๓ แหง กฎกระทรวงวาดวยการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวน
ราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผานกระบวนการการรับนักเรียนที่เปนธรรม สุจริต
โปรงใส ตรวจสอบไดและเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวม ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปการศึกษา
๒๕๖๓ และ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิริรัตนาธร ในคราวประชุม เมื่อวันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ จึงกําหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนสิริรัตนาธร
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทหองเรียนปกติ ดังนี้
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
๑.๑ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เขตบางนา และเขตพระโขนงเฉพาะแขวงบางจากและแขวงพระโขนงใต
๑.๒ จํานวนนักเรียนที่จะรับ จํานวน ๕๔๐ คน ประกอบดวย
๑.๒.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จํานวน ๒๗๐ คน
๑.๒.๒ นักเรียนทั่วไป จํานวน ๑๙๕ คน
/๑.๒.๓ นักเรียนที่ม.ี ..

-๒๑.๒.๓ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จํานวน ๔๐ คน ไดแก
๑) นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูบริจาคที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
ซึ่งมีเงื่อนไข และขอตกลงรวมกันมากอน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๒) นักเรียนที่เปนผูยากไรหรือดอยโอกาส
๓) นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบภัยพิบัติที่ตองไดรับการ
สงเคราะหดูแลเปนพิเศษ
๔) นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนสิริรัตนาธร
๑.๒.๔ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จํานวน ๓๕ คน (นักเรียนความสามารถพิเศษที่ผาน
การคัดเลือกจะตองทําสัญญาประกอบกิจกรรมตามประเภทของความสามารถพิเศษที่ไดรับการคัดเลือกใหกับ
โรงเรียนจนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ) ดังนี้
๑) ทัศนศิลป (วาดภาพ)
จํานวน ๓ คน
๒) ดนตรีสากล (วงโยธวาฑิต) และการขับรองเพลงสากล จํานวน ๖ คน
๓) ดนตรีไทยและการขับรองเพลงลูกทุง
จํานวน ๔ คน
๔) นาฏศิลปไทยและการแสดงโขน
จํานวน ๔ คน
๕) กีฬาฟุตบอล
จํานวน ๑๒ คน
๖) กีฬาประเภทบุคคล
จํานวน ๖ คน
๑.๒.๕ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หากรับนักเรียน
ประเภทหนึ่งประเภทใดไดไมครบใหรับถัวกันได
๑.๓. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๓.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๑) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเทา
๒) เปนโสด
๓) นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบานที่อยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อยางนอย
๒ ป นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และตองอาศัยอยูจริงกับบิดา มารดา หรือ ผูปกครองตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือศึกษาอยูหรือสําเร็จการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
เปนเวลาอยางนอย ๒ ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยใหผูอํานวยการสถานศึกษาลงนาม
รับรองการเปนนักเรียน
กรณีไมเปนไปตามที่กําหนด ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน แตทั้งนี้ผูปกครองตองยื่นแบบคํารองขออนุโลมมีสิทธิสมัครประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการตามแบบ
ที่โรงเรียนกําหนด และดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนถือเปนที่สุด
๑.๓.๒ นักเรียนทั่วไป
๑) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเทา
๒) เปนโสด
๑.๓.๓ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
๑) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเทา
๒) เปนโสด
/๓) มีเอกสารหลักฐาน…

-๓-

เครงครัด
ที่มเี งื่อนไขพิเศษ

๓)
๔)
๕)
๖)

มีเอกสารหลักฐานที่ยืนยันไดวาเปนผูที่อยูในเงื่อนไขพิเศษตางๆ
ตองมีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
ตองมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
ตองตั้งใจศึกษาเลาเรียนและประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบโดย

๗) คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเห็นชอบใหรับเขาเรียนเปนนักเรียน

๑.๓.๔ นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
๑) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเทา
๒) เปนโสด
๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๒.๐๐
๔) ตองมีความประพฤติเรียบรอย และมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติทุกประเภท
๕) นักเรียนตองเคยผานการประกวดแขงขันในสาขาที่เปดรับสมัคร
๖) นักเรียนที่เคยผานการแขงขันระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค
ระดับเขต
๑.๔ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบแจงความจํ านงเข าศึกษาต อชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยเข าไปที่
เว็บไซต www.bangkok2.org กรอกขอมูลใหครบถวนแลวพิมพ และนํามายื่นสมัครที่โรงเรียนสิริรัตนาธร
๒) สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน บิดา มารดา ผูปกครอง หรือเจาบาน (ใหนําฉบับจริงไป
แสดงพรอมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่
แสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเทา (ให
นําฉบับจริงไปแสดงพรอมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) และสามารถยื่นสมัครไดหาก
ไมมีหลักฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) แตจะไมมีคะแนนในสวนที่คํานวณ
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
๕) รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (แตงเครื่องแบบนักเรียน)
๖) เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอมสําเนา
เอกสาร ๑ ชุด)
๗) กรณีขาดคุณสมบัตินักเรียนในเขตพื้นที่บริการนอกเหนือจากที่กําหนดใหอนุโลมไว และ
ประสงคจะขออนุโลมมีสิทธิ ผูปกครองตองยื่นแบบคํารองขออนุโลมมีสิทธิสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการตาม
แบบที่โรงเรียนกําหนด
๘) กรณีประสงคจะสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษตองยื่นแบบคํารองขอสมัครนักเรียน
ที่มเี งื่อนไขพิเศษตามแบบที่โรงเรียนกําหนด
๙) กรณีประสงคจะสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตองยื่นแบบคํารองขอสมัครนักเรียน
ที่มคี วามสามารถพิเศษตามแบบที่โรงเรียนกําหนด
/๑๐) การสมัครนักเรียน…

-๔๑๐) การสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ กรณีผูยากไรและดอยโอกาสนอกจากแบบคํารองขอ
สมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษตามขอ ๘) แลว ตองยื่นหนังสือรับรองรายไดของครอบครัวตามแบบที่โรงเรียน
กําหนดเพิ่มเติม บิดา มารดา มีรายไดตอครอบครัวไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป
หมายเหตุ ผูรบั รองรายไดบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังตอไปนี้ เปนผูรับรอง
๑. เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
๒. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
๓. หัวหนาสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู
๑๑) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตองมีหลักฐานยืนยัน เชน แฟมสะสมงาน โล เหรียญ
รางวัล เกียรติบัตร หรือหนังสือรับรองตามประเภทที่มีความสามารถพิเศษ
๑.๕ กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว และเกณฑ
การตัดสิน
๑.๕.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป
รับสมัคร
วันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. โดยใชแบบทดสอบของ
โรงเรียน ๕ วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ 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) มารวมกันแลวเรียงลําดับตามประเภทที่
นักเรียนสมัครสอบเพื่อจัดลําดับในการประกาศผลการสอบคัดเลือก หากคะแนนเทากันพิจารณาจากคะแนนรวม
ของคะแนนสอบที่ใชแบบทดสอบของโรงเรียนตามขอ ๑) หากคะแนนเทากันอีกพิจารณาจากคะแนนสอบที่ใช
แบบทดสอบของโรงเรียนตามขอ ๑) ทีละวิชาโดยเริ่มจากภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาและ
ภาษาอังกฤษ และหากยังเทากันอีกใหพิจารณาเรียงลําดับตามเลขที่สมัคร
๑.๕.๒ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. โดยใชแบบทดสอบของ
โรงเรียน ๕ วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
/ประกาศ...

-๕ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
(ตองมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)
เกณฑการตัดสิน
๑) คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเห็นชอบใหรับเขาเรียนเปนนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษตามสภาพเหตุผลและความจําเปนสวนบุคคล
๒) การทดสอบ ๕ วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษาและภาษาอังกฤษ เปนการทดสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถพื้นฐานกอนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
๑ เทานั้น มิไดนําคะแนนสอบมาตัดสิน แตจะพิจารณาตัดสินตามสภาพเหตุผลและความจําเปนสวนบุคคล
๑.๕.๓ นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
ทดสอบความสามารถพิเศษ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
(ตองมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
๒.๑ จํานวนนักเรียนที่จะรับ (นักเรียนทั่วไปจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนสิริรัตนาธรหรือ
โรงเรียนอื่น) จํานวน ๘๑ คน แบงเปน
๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
จํานวน ๑๘ คน
๒) แผนการเรียนคณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ
จํานวน ๒๗ คน
๓) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุน,ภาษาเกาหลี จํานวน ๑๘ คน
๔) แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา
จํานวน ๙ คน
๕) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ธุรกิจ
จํานวน ๙ คน
๒.๒ คุณสมบัติของผูสมัคร
๑) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเทา
๒) เปนโสด
๒.๓ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัคร เขาไปที่เว็บไซต www.srt.ac.th หรือ http://admission.nextschool.io
กรอกขอมูลใบสมัครใหครบถวนแลวพิมพและนํามายื่นสมัครที่โรงเรียนสิริรัตนาธร
๒) สําเนาทะเบียนบานของนักเรียนและผูปกครอง (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอมสําเนา
เอกสาร ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ปพ.๑) หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่
แสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเทา (ใหนํา
ฉบับจริงไปแสดงพรอมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
/๔) ผลการทดสอบ...

-๖๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) และสามารถยื่นสมัครได
หากไมมีหลักฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) แตจะไมมีคะแนนในสวนที่คํานวณ
จากผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET)
๕) รูปถายขนาด ๑ หรือ ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (แตงเครื่องแบบนักเรียน)
๖) เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอม
สําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๒.๔ กําหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัวและเกณฑ
การตัดสิน
รับสมัคร
วันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. โดย
ใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ๕
วิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 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) นํ า คะแนนผลที่ ไ ด จ ากข อ ๑) และ ๒) มารวมกั น แล ว เรี ย งลํ า ดั บ ตามแผน
การเรียนที่นักเรียนสมัครสอบเพื่อจัดลําดับในการประกาศผลการสอบคัดเลือก หากคะแนนเทากันพิจารณาจาก
คะแนนรวมของคะแนนสอบที่ใชแบบทดสอบของโรงเรียนตามขอ ๑) หากคะแนนเทากันอีกพิจารณาจากคะแนน
สอบที่ ใ ช แ บบทดสอบของโรงเรี ย นตามข อ ๑) ที ล ะวิ ช าโดยเริ่ ม จากภาษาไทย คณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ หากยังเทากันอีกใหพิจารณาเรียงลําดับตามเลขที่สมัคร
ในกรณีที่มีปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหเสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนพิจารณาและมีอํานาจในการตัดสินปญหาดังกลาวและถือเปนที่สุด ยกเวนกรณีที่กําหนดใหเปน
อํานาจของผูอื่น ใหคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเสนอผูอํานวยการโรงเรียนพิจารณาเสนอผูเกี่ยวของ
พิจารณาตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางบุสบง พรหมจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร

