
 
ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง 

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ห้องเรียนปกติ 
โรงเรียนสตรีระนอง   ปีการศึกษา 2560  

.............................................................................................................................................................................. 
 โรงเรียนสตรีระนอง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  และ
เป็นโรงเรียนแข่งขันสูง ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
๒๕60 ของโรงเรียนสตรีระนอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม สอดคล้อง ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสตรีระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรีระนองขอประกาศรายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕60 ดังนี้ 
 

1. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
โรงเรียนสตรีระนองมีพ้ืนที่ให้บริการ คือ ทุกหมู่บ้านในอ าเภอเมืองระนอง ประกอบด้วยต าบลเขานิเวศน์  

 ต าบลบางริ้น ต าบลบางนอน ต าบลทรายแดง ต าบลเกาะพยาม  ต าบลหงาว ต าบลราชกรูด  และต าบลหาดส้มแป้น 
2. จ านวนนักเรียนที่รับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 396 คน  โดยรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

 คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  จ านวน 36 คน ห้องเรียนปกติ จ านวน 360 คน 
3.  การรับนักเรียน 

3.1  การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  โดยรับนักเรียนร้อยละ 60 จากนักเรียนที่มีทะเบียนบ้านใน 
เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนสตรีระนอง โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือกใน 5 วิชาหลัก คิดเป็นร้อยละ 80  และใช้ผล
คะแนน O-NET คิดเป็นร้อยละ 20 
               3.2  การรับนักเรียนทั่วไป  โดยรับนักเรียนร้อยละ 40 จะสอบคัดเลือกใน 5 วิชาหลัก คิดเป็นร้อยละ 
 80 และใช้ผลคะแนน O-NET คิดเป็นร้อยละ 20 

3.3  การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา (ชนะเลิศ 
ระดับภาคขึ้นไป) จ านวน  2 คน  ความสามารถด้านดนตรี (ชนะเลิศระดับภาคข้ึนไป) จ านวน 2 คน ความสามารถ
ด้านศิลปะ หรือ งานประดิษฐ์  (ชนะเลิศระดับภาคข้ึนไป) จ านวน 2 คน ( สอบคัดเลือกใน 5 วิชาหลัก คิดเป็นร้อยละ 
80  และใช้ผลคะแนน O-NET คิดเป็นร้อยละ 20 ในการจัดชั้นเรียน ) 

     3.4  การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนด คุณสมบัตินักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ ดังนี้ 

 1.  นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
 2.  นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน  
 3.  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
 4.  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติ  ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์  

และดูแลเป็นพิเศษ  
 5.  นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย  
 6.  นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
 7.  นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  



 ๒ 

 

( สอบคัดเลือกใน 5 วิชาหลัก คิดเป็นร้อยละ 80  และใช้ผลคะแนน O-NET คิดเป็นร้อยละ 20 ในการจัดชั้น
เรียน ) 
4.  คุณสมบัติของนักเรียน 
 4.๑  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๕9 
 4.2  เป็นโสด 
 4.3  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  แข็งแรง  
 4.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้เป็นอย่างดี 
5.  หลักฐานการสมัคร 

  5.๑  ใบสมัครของโรงเรียนสตรีระนอง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.strn.ac.th 
  5.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อ นักเรียน /บิดา / มารดา  จ านวน ๑ ชุด ( ๓ ฉบับ) พร้อมรับรอง 
                            ส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั  และน าทะเบียนบา้นฉบบัจรงิมายืนยนัด้วย 

 5.๓  ใบแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑ ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
 5.๔  ใบรับรองการเป็นนักเรียน  (ปพ.7) 
 5.๕  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ๑.๕ นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 5.๖  ส าเนาสูติบัตร ในกรณีที่ ไม่มีส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือ มารดา  
 

6. ก าหนดการรับสมัคร 
 

ประเภทนักเรียน รับสมัคร สอบ ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
ความสามารถพิเศษ 27-28 มี.ค.60 30 มี.ค. 60 31 มี.ค.60 31 มี.ค.60 19 เม.ย. 60 
สอบคัดเลือกและ
คะแนน O-NET 

27-30 มี.ค.60 1 เม.ย. 60 5 เม.ย. 60 5 เม.ย. 60 19 เม.ย. 60 

เขตพ้ืนที่บริการ 27-30 มี.ค.60 1 เม.ย. 60 5 เม.ย. 60 5 เม.ย. 60 19 เม.ย. 60 
เงื่อนไขพิเศษ 27-30 มี.ค.60 1 เม.ย. 60 5 เม.ย. 60 5 เม.ย. 60 19 เม.ย. 60 
 

7. ตารางการสอบคัดเลือก 
สอบข้อเขียน  วันที่   1 เมษายน 2560  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

วัน เดือน ปี  เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 
 

1 เมษายน 2560   
09.00 – 09.40 น. ภาษาไทย 40 ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ

ทางวิชาการของโรงเรียน โดย
ค านวณคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 
80 บวกกับคะแนน O-NET  อีก
ร้อยละ 20 

09.40 - 10.20 น. คณิตศาสตร์ 40 
10.20 – 11.00 น. วิทยาศาสตร์ 40 
11.00 – 11.40 น. สังคมศึกษา 40 
11.40 – 12.20 น. ภาษาอังกฤษ 40 

  
 

      ประกาศ   ณ  วันที่   ๑   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕60 
       
        
 
                  (นายชวนะ  ค ากล้า) 
                                                          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสตรีระนอง 


