-๑-

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ประเภทนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
--------------------------------------เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุก
ฉบับ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป โดยไมเก็บ
คาใชจาย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริ ห าร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับขอ ๓ แหง กฎกระทรวงวาดวยการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวน
ราชการ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง กระจายอํ า นาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ไปยั งคณะกรรมการสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาและสถานศึ กษาในสั ง กั ด
สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน คํ าสั่ งหั ว หน าคณะรั กษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ อง
การบริหารงานบุ คคลของขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา คําสั่งหัวหนาคณะรั กษาความสงบแห งชาติ ที่
๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ผานกระบวนการการรับนักเรียนที่เปนธรรม สุจริต โปรงใส ตรวจสอบไดและเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล
หลักการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ และ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิริรัตนาธร ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ จึงกําหนดการรับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ ๑ และชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ ๔ โรงเรี ย นสิ ริ รั ต นาธร ป การศึ กษา ๒๕๖๓ ประเภทนั กเรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ ดังนี้
๑. ประเภทและจํานวนที่รับ (๓๕ คน)
๑.๑ ทัศนศิลป (วาดภาพ)
จํานวน ๓ คน
๑.๒ ดนตรีสากล (วงโยธวาฑิต) และการขับรองเพลงสากล จํานวน ๖ คน
๑.๓ ดนตรีไทยและการขับรองเพลงลูกทุง
จํานวน ๔ คน
๑.๔ นาฏศิลปไทยและการแสดงโขน
จํานวน ๔ คน
๑.๕ กีฬาฟุตบอล
จํานวน ๑๒ คน
๑.๖ กีฬาประเภทบุคคล
จํานวน ๖ คน
/๒. คุณสมบัติ…

-๒-

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการหรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเทา
๒.๒ เปนโสด
๒.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๒.๐๐
๒.๔ ตองมีความประพฤติเรียบรอย มีสุขภาพแข็งแรง เอาใจใสในการเรียน และไมเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติทุกประเภท
๒.๕ นักเรียนตองเคยผานการประกวดแขงขันในสาขาที่เปดรับสมัคร
๒.๖ นักเรียนที่เคยผานการแขงขันระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต
๒.๗ นักเรียนตองเรียนจบครบหลักสูตร ๓ ป และผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุน
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ ใบแจงความจํานงเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยเขาไปที่เว็บไซต
www.bangkok2.org กรอกขอมูลใหครบถวนแลวพิมพ และนํามายื่นสมัครที่โรงเรียนสิริรัตนาธร
๓.๒ สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน บิดา มารดา ผูปกครอง หรือเจาบาน (ใหนําฉบับจริงไป
แสดงพรอมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๓.๓ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่
แสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเทา (ใหนํา
ฉบับจริงไปแสดงพรอมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๓.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) และสามารถยื่นสมัครไดหาก
ไมมีหลักฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) แตจะไมมีคะแนนในสวนที่คํานวณจากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
๓.๕ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (แตงเครื่องแบบนักเรียน)
๓.๖ เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอมสําเนา
เอกสาร ๑ ชุด)
๓.๗ กรณีประสงคจะสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตองยื่นแบบคํารองขอสมัครนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษตามแบบที่โรงเรียนกําหนด
๓.๘ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตองมีหลักฐานยืนยัน เชน แฟมสะสมงาน โล เหรียญ
เกียรติบัตร หรือหนังสือรับรองตามประเภทที่มีความสามารถพิเศษ
๔. วันทีร่ ับสมัคร รับสมัคร ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
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.)
หมายเหตุ กรณีนักเรียนไมผานการทดสอบความสามารถพิเศษ ใหเขาสอบคัดเลือกตามปกติ
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
/๕. เกณฑการคัดเลือก

-๓๕. เกณฑการคัดเลือกและการใหคะแนน
๕.๑ ทัศนศิลป (วาดภาพ) ประเมินผลจากแฟมสะสมงาน และการทดสอบ
ความสามารถ ดังนี้
๑) การวาดภาพ ใชกระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด ขนาด ๑๕ x ๒๒ นิ้ว (A3)
๒) ใชสีโปรเตอร สีน้ํา สีอคลีลิก เลือกตามความถนัด
๓) คณะกรรมการกําหนดหัวขอในการวาดภาพในวันทดสอบ โดยใหคณะกรรมการรวมกัน
กําหนดหัวขออยางนอย ๕ หัวขอ แลวใหผูแทนเขาทดสอบจับฉลากเพียง ๑ หัวขอ
เพื่อเปนหัวขอในการทดสอบความสามารถวาดภาพ
๔) หามนําตนฉบับมาดูในขณะทดสอบ
๕) ผูเขาทดสอบตองเตรียมวัสดุอุปกรณมาเอง
๖) เวลาในการวาดภาพ ๓ ชั่วโมง
๗) สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ หองทัศนศิลป อาคาร ๕ ชั้น ๑
๘) เกณฑการคัดเลือก
๘.๑) ความสวยงามและการจัดองคประกอบภาพ
๑๐ คะแนน
๘.๒) ความคิดสรางสรรค
๑๐ คะแนน
๘.๓) เทคนิคการใชสี
๑๐ คะแนน
๘.๔) ความสอดคลองของภาพกับขอที่กําหนด
๑๐ คะแนน
๘.๕) ความประณีต ความสมบูรณของงาน
๑๐ คะแนน
รวม ๕๐ คะแนน
๕.๒ ดนตรีสากล (วงโยธวาฑิต)และการขับรองเพลงสากล ประเมินผลจากแฟม
สะสมงาน สัมภาษณกอนการทดสอบและการทดสอบความสามารถ ดังนี้
๑) ประเภทดนตรีสากล (วงโยธวาฑิต)
๑.๑) สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ หองอัดเสียง อาคาร ๓ ชั้น ๑
๑.๒) เกณฑการตัดสินประเภทดนตรีสากล
- จังหวะ ทํานอง
๒๐ คะแนน
- เทคนิคตามเครื่องมือ
๑๐ คะแนน
- ความแมนยําในการบรรเลง
๑๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
รวม
๕๐ คะแนน
๒) ประเภทการขับรองเพลงสากล (ชาย – หญิง) เพลงสากล ๑ เพลง (เพลงชาหรือเร็วก็ได)
๒.๑) สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ หองอัดเสียง อาคาร ๓ ชั้น ๑
๒.๒) เกณฑการตัดสินประเภทการขับรองเพลงสากล
- จังหวะ ทํานอง
๒๐ คะแนน
- เทคนิคการขับรอง
๑๐ คะแนน
- อักขระและน้ําเสียง
๑๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
รวม
๕๐ คะแนน
หมายเหตุ นักเรียนตองเตรียมแผนซีดดี นตรีประกอบการทดสอบ (Backing tack)และ
อุปกรณที่จะใชทดสอบมาเอง ทางโรงเรียนจัดเตรียมเครื่องเสียงไวให
/๕.๓ ดนตรีไทย…

-๔๕.๓ ดนตรีไทยและการขับรองเพลงลูกทุง ประเมินผลจากแฟมสะสมงาน และ
การทดสอบความสามารถ ดังนี้
๑) ประเภทดนตรีไทย
๑.๑) เครื่องดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง ไดแก
- ซออู
- ซอดวง
- จะเข
- ระนาดเอก
- ระนาดทุม
- ฆองวงใหญ
- ฆองวงเล็ก
- ขิม
- ขลุย
- ปใน
๑.๒) เพลงที่ใชในการทดสอบประเภทดนตรีไทย ไดแก
- ตามความถนัด ๑ เพลง
(ถาสามารถบรรเลงเพลงสาธุการหรือเดี่ยวเพลงมูลงชั้นเดียว จะพิจารณาเปนพิเศษ)
๑.๓) เกณฑการตัดสินประเภทดนตรีไทย
- ทํานอง
๑๐ คะแนน
- จังหวะ
๑๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
- เทคนิคในการบรรเลง
๑๐ คะแนน
- ความแมนยําในการบรรเลง
๑๐ คะแนน
รวม
๕๐ คะแนน
๑.๔) สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ หองดนตรีไทย อาคาร ๓ ชั้น ๑
๑.๕) นักเรียนสามารถนําเครื่องดนตรีมาเอง หรือเลือกใชเครื่องดนตรีที่โรงเรียน
จัดเตรียมไวใหก็ได
๒) ประเภทการขับรองเพลงลูกทุง (ชาย – หญิง) เพลงลูกทุง ๑ เพลง (เพลงชา)
๒.๑) สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ หองอัดเสียง อาคาร ๓ ชั้น ๑
๒.๒) เกณฑการตัดสินประเภทการขับรองเพลงลูกทุง
- จังหวะ ทํานอง
๒๐ คะแนน
- เทคนิคการขับรอง
๑๐ คะแนน
- อักขระและน้ําเสียง
๑๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
รวม
๕๐ คะแนน
หมายเหตุ นักเรียนตองเตรียมแผนซีดีดนตรีประกอบการทดสอบ (Backing tack)และ
อุปกรณที่จะใชทดสอบมาเอง ทางโรงเรียนจัดเตรียมเครื่องเสียงไวให
๕.๔ นาฏศิลปไทยและการแสดงโขน ประเมินผลจากแฟมสะสมงาน และการทดสอบ
ความสามารถ ดังนี้
/๑) ประเภทนาฏศิลปไทย…

-๕-

จัดเตรียมเครื่องเสียงไวให

จัดเตรียมเครื่องเสียงไวให

๑) ประเภทนาฏศิลปไทย
๑.๑) การแสดงรําไทย ประกอบดวย
- เพลงบังคับ รําแมบทเล็ก
๑ เพลง
- เพลงตามความถนัด (รําเบ็ดเตล็ด)
๑ เพลง
(ถารําประเภทระบํามาตรฐานได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)
๑.๒) สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ หองนาฏศิลป อาคาร ๕ ชั้น ๑
๑.๓) การแตงกาย แตงชุดนักเรียน และสอบภาคปฏิบัติเปลี่ยนนุงผาโจงกระเบนสีแดง
๑.๔) นักเรียนตองเตรียมแผนซีดีเพลงและอุปกรณที่จะใชทดสอบมาเอง ทางโรงเรียน
๑.๕) เกณฑการตัดสินประเภทนาฏศิลปไทย
- ความถูกตองของทารํา
๒๐ คะแนน
- ลีลาความสวยงาม
๒๐ คะแนน
- จังหวะและการเชื่อมทา
๑๐ คะแนน
รวม
๕๐ คะแนน
๒) ประเภทการแสดงโขน
๒.๑) แสดงโขนตามความถนัด
๒.๒) สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ หองนาฏศิลป อาคาร ๕ ชั้น ๑
๒.๓) การแตงกาย แตงชุดนักเรียน และสอบภาคปฏิบัติเปลี่ยนนุงผาโจงกระเบนสีแดง
๒.๔) นักเรียนตองเตรียมแผนซีดีเพลงและอุปกรณที่จะใชทดสอบมาเอง ทางโรงเรียน
๒.๕) เกณฑการตัดสินประเภทการแสดงโขน
- ความถูกตองของทารํา
- ลีลาความสวยงาม
- จังหวะและการเชื่อมทา
รวม

๒๐
๒๐
๑๐
๕๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕.๕ กีฬาฟุตบอลและฟุตซอล รับเฉพาะนักเรียนชาย รายละเอียดตามตารางดังนี้
ที่
รายการทดสอบ
๑. ผลงานความสามารถดานกีฬา (๓๕ คะแนน)
๑.๑ พิจารณาระดับการแขงขันกีฬาฟุตบอล
ระดับ สพฐ./ระดับชาติ ๑๕ คะแนน
ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด ๑๐ คะแนน
ระดับโรงเรียน ๕ คะแนน

คะแนน
๑๕

หลักฐาน/การทดสอบ
หลักฐานเกียรติบัตร เหรียญรางวัล เอกสาร
รับรองผลงานหรือ การเปนนักกีฬาของ
โรงเรียน สมาคมหรือหนวยงานของรัฐ
หนวยงานของเอกชน

/๑.๒ แฟมสะสมงาน…

ที่

รายการทดสอบ
๑.๒ แฟมสะสมงาน

๑.๓ สัมภาษณ

-๖คะแนน
๑๐

๑๐

๒ ทักษะกีฬาฟุตบอล ( 65 คะแนน )
๒.๑ ทักษะกีฬาฟุตบอล (ลงทีมจริง)

๒๕

๒.๒ ทักษะกีฬาฟุตบอล

๓๐

๒.๓ บุคลิกภาพ

๑๐

รวม

หลักฐาน/การทดสอบ
แฟมสะสมงานแสดงความสามารถการเปน
นักกีฬาฟุตบอล ประกอบดวย ประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษา ผลงานดานกีฬา
ฟุตบอล เกียรติบัตร รูปถาย เปนตน
สัมภาษณนักเรียนพิจารณาจากลักษณะ
ทาทาง การตอบ คําถาม ความเหมาะสมใน
ความเปนนักกีฬาและเปนนักเรียน มีความ
มุงมั่นที่จะฝกซอมและใชความสามารถทาง
กีฬา สราง ชื่อเสียงใหกับโรงเรียน และ
ผูปกครองมีความพรอมในการ สนับสนุน
เปนนักกีฬาของโรงเรียน
ทักษะการเลนฟุตบอลโดยทั่วไป เชน
การเลี้ยง การรับ-สงบอล การเคลื่อนที่
ไปกับฟุตบอล ความเขาใจในตําแหนง
การเลนฟุตบอล การยิงประตู เปนตน
การเดาะบอล การเลี้ยงบอล การรับ-สง
บอล การโหมงบอล การยิงประตู
รูปรางทาทางความเปนนักกีฬา ลักษณะ
ทาทาง ทักษะการเลน ความคลองแคลว
วองไว ปฏิภาณ ไหวพริบและอื่น ๆ ที่แสดง
ถึงความสามารถในการเลนฟุตบอล

๑๐๐

หมายเหตุ ใหนักเรียนเตรียมชุดกีฬา รองเทาฟุตบอล มาในวันทดสอบความสามารถดวย
๕.๖ กีฬาประเภทบุคคล รับนักเรียนชาย/หญิง
๑) เปนผูที่เคยเขาการแขงขันกีฬาเทควันโดที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ หรือรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ในระดับประเทศหรือระดับชาติ (๗๐ คะแนน) รายละเอียดตามตารางดังนี้

/๑. ผลงานความสามารถดานกีฬา...

ที่
รายการทดสอบ
๑. ผลงานความสามารถดานกีฬา
๑.๑ ระดับชาติ (อยางนอย 1 รายการ)
- การแขงขันกีฬานักเรียนอาเซียน
- การแขงขันกีฬาชิงแชมปแหงเอเชีย
- การแขงขันกีฬาชิงแชมปแหงอาเชียน
- การแขงขันกีฬาชิงแชมปยุวชนโลก
- การแขงขันกีฬาซีเกมส
- การแขงขันกีฬายูธโอลิมปก
๑.๒ ระดับประเทศ
-การแขงขันกีฬาชิงแชมปแหงประเทศไทย
- การแขงขันกีฬาแหงชาติรอบ
ระดับประเทศ
- การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติรอบ
ระดับประเทศ
- การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงขาติ
รอบระดับประเทศ
*แขงขัน ๓ รายการ ๓๐ คะแนน
*แขงขัน ๒ รายการ ๒๐ คะแนน
*แชงขัน ๑ รายการ ๑๐ คะแนน
๑.๓ ระดับ สพฐ ๒๐ คะแนน
ระดับเขตพื้นที่ ๑๐ คะแนน
ระดับสหวิทยาเขต/โรงเรียน ๕ คะแนน

-๗คะแนน

หลักฐาน/การทอสอบ

๒๐

หลักฐานเกียรติบัตร เหรียญรางวัล เอกสาร
รับรองผลงาน

๓๐

หลักฐานเกียรติบัตร เหรียญรางวัล เอกสาร
รับรองผลงาน

๒๐

หลักฐานเกียรติบัตร เหรียญรางวัล เอกสาร
รับรองผลงาน

๒) แฟมสะสมงานแสดงความสามารถการเปนนักกีฬา ประกอบดวย ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ผลงาน
ดานกีฬา เกียรติบัตร รูปถาย เปนตน (๒๐ คะแนน)
๓) สัมภาษณนักเรียนพิจารณาจากลักษณะทาทาง การตอบ คําถาม ความเหมาะสมในความเปนนักกีฬาและ
เปนนักเรียน มีความมุงมั่นที่จะฝกซอมและใชความสามารถทางกีฬา สราง ชื่อเสียงใหกับโรงเรียน และผูปกครองมี
ความพรอมในการ สนับสนุนเปนนักกีฬาของโรงเรียน (๑๐ คะแนน)
ในกรณีที่มีปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหเสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนพิจารณาและมีอํานาจในการตัดสินปญหาดังกลาวและถือเปนที่สุด ยกเวนกรณีที่กําหนดใหเปน
อํ านาจของผู อื่น ให คณะกรรมการรั บนั กเรี ยนของโรงเรีย นเสนอผูอํานวยการโรงเรี ย นพิ จ ารณาเสนอผูเ กี่ ย วของ
พิจารณาตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางบุสบง พรหมจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร

