ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนสิริรัตนาธร
ปการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทหองเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)
………………………………………………………….
เพื่ อให เด็ กทุ กคนมี โอกาสเข ารั บการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพ ผ านกระบวนการรั บนั กเรี ยนที่ เป นธรรม
เสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดําเนินการแบบมีสวนรวม สรางโอกาสที่เปนธรรม
บริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสื่ อ สารสร า งการรั บ รู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล สอดคล อ งเจตนารมณ ข อง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตราที่ ๕๔ ที่รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ
การศึกษาเปนเวลา ๑๒ ป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
พระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม พระราชบั ญญั ติ การศึ กษาภาคบั ง คั บ
พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม คําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย
และคํ าสั่ งหั วหน าคณะรั กษาความสงบแห งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่ อง การปฏิ รู ปการศึ กษาในภู มิ ภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เรื่ อง มาตรการป องกั นการทุ จริ ตในการเรี ยกรั บทรั พย สิ นหรื อประโยชน ตอบแทนเพื่ อการในการเข าเรี ยนใน
สถานศึกษา และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการครู และบุ คลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงวา
ด วยการกํ าหนดหลั กเกณฑ และวิ ธี การกระจายอํ านาจการบริ หารการศึ กษา พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศสํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เรื่ อง การกระจายอํ านาจการบริ หารและการจั ดการศึ กษาของเลขาธิ การ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบกับประกาศสํางานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา
๒๕๖๔ ขอ ๒.๕.๒ ขอ ๒.๕.๓ และประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ และ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิริรัตนาธร
ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนสิริรัตนาธรจึงกําหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
โรงเรียนสิริรัตนาธร ปการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทหองเรียนพิเศษ โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลั กสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ดังนี้
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
๑.๑ จํานวนนักเรียนที่รับ
นักเรียนหองเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ (English Program) จํานวนนักเรียนที่รับ ๑๕ คน
/๑.๒ คุณสมบัติ

๒
๑.๒ คุณสมบัติของผูสมัคร
๑) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเทา
๒) เปนโสด
๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ไมต่ํากวา ๒.๕๐
๔) มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
๕) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
๖) นักเรียนตองเรียนจบครบหลักสูตร ๓ ป และผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการ
สนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
๑.๓ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัครเขาไปที่เว็บไซต http://admission.nextschool.io กรอกขอมูลให
ครบถวน และนํามายื่นสมัครที่โรงเรียนสิริรัตนาธร
๒) สําเนาทะเบียนบานของนักเรียนและผูปกครอง (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอม
สําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเทา
ปการศึกษา ๒๕๖๓ (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๔) รูปถายขนาด ๑ หรือ ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (แตงเครื่องแบบนักเรียน)
๕) เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ (ใหนําฉบับจริงไปแสดง
พรอมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๑.๔ กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัวและ
เกณฑการตัดสิน
เปดระบบแจงความจํานงสมัครเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔
ประเภทหองเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) โดยเขาไปที่เว็บไซต http://admission.nextschool.io วันที่ ๒๒ – ๒๕
เมษายน ๒๕๖๔
รับสมัคร
วันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ทดสอบความพรอมพื้นฐานทางการเรียนเปน
ภาษาอังกฤษ ๓ วิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ
เวลา ๑๑.๓๐ น. สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษโดยครูเจาของภาษา
ประกาศผล วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
/เกณฑ.....

๓
เกณฑการตัดสิน
๑) คะแนนสอบที่ใชแบบทดสอบความพรอมพื้นฐานทางการเรียนเปนภาษาอังกฤษ ๓
วิชา คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
๒) คะแนนสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษโดยครูเจาของภาษา
๓) นําคะแนนที่ไดจากขอ ๑) และ ๒) มารวมกันแลวเรียงลําดับ หากคะแนนเทากัน
พิจารณาจากคะแนนรวมของคะแนนสอบที่ใชแบบทดสอบของโรงเรียน หากคะแนนเทากันอีกพิจารณาจาก
คะแนนสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษโดยครูเจาของภาษา และหากยังเทากันอีกใหพิจารณาเรียงลําดับตาม
เลขที่สมัคร และทั้งนี้นักเรียนตองไดคะแนนไมต่ํากวาคะแนนมาตรฐานทีก่ ําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
(นางบุสบง พรหมจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร

