
 
ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง 

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ห้องเรียนปกติ 
โรงเรียนสตรีระนอง  ปีการศึกษา 2560 

.............................................................................................................................................................................. 
 โรงเรียนสตรีระนอง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 14  และ
เป็นโรงเรียนแข่งขันสูง ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ของโรงเรียนสตรีระนอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม สอดคล้อง ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสตรีระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรีระนองขอประกาศรายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕60 ดังนี้ 

1. จ านวนนักเรียนที่รับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน 315 คน  โดยรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม   จ านวน 35 คน ห้องเรียนปกติ จ านวน 280 คน  ( โดยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม จ านวน 224 คน สอบคัดเลือกจากนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน จ านวน 56 คน ) 
 

แผนการเรียนที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อม ( 1 ห้องเรียน ) 
2. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ( 2 ห้องเรียน ) 
3. วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์  ( 1 ห้องเรียน ) 
4. คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  ( 1 ห้องเรียน ) 
5. ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคมศึกษา  ( 2 ห้องเรียน ) 
6. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  ( 1 ห้องเรียน ) 

 

2.  การรับนักเรียน 
 2.1  การรับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนเดิม (สตรีระนอง )  โดยคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีศักยภาพเหมาะสม ร้อยละ 80  ของแผนการรับนักเรียน โดยก าหนด
คุณสมบัติของนักเรียนดังนี้ 
  1.  มีผลการเรียนสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.0๐  
  2.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน โดยผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน 
  3.  ต้องเป็นผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ภายวันที่ 31  มีนาคม 25๖๐  
 

 2.2  การรับนักเรียนทั่วไป  รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน 
โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก ดังนี้ 
  1.  ใช้คะแนนสอบคัดเลือก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ และ ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 80 
  2.  คะแนน O-NET ร้อยละ 20 
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 2.3  การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา (ชนะเลิศ
ระดับภาคขึ้นไป) จ านวน  2 คน  ความสามารถด้านดนตรี (ชนะเลิศระดับภาคข้ึนไป) จ านวน 2 คน 
ความสามารถด้านศิลปะ หรือ งานประดิษฐ์  (ชนะเลิศระดับภาคข้ึนไป) จ านวน 2 คน 
 2.4  การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนด คุณสมบัตินักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ ดังนี้  
  1.  นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
  2.  นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน  
  3.  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
  4.  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติ  ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ 
และดูแลเป็นพิเศษ  
  5.  นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียน
เครือข่าย 
  6.  นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
  7.  นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
3.  คุณสมบัติของนักเรียน 
 3.๑  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๕9 
 3.2  เป็นโสด 
 3.3  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  แข็งแรง  
 3.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
4.  หลักฐานการสมัคร 

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

 4.๓  ใบแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑ ) 5  ภาคเรียน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
 4.๔  ใบรับรองการเป็นนักเรียน  (ปพ.7) 
 4.๕  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ๑.๕ นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 4.๖  ส าเนาสูติบัตร ในกรณีที่ ไม่มีส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือ มารดา  
 

5. ก าหนดการรับสมัคร 
 

ประเภทนักเรียน รับสมัคร สอบ ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
นักเรียน  ม.3 เดิม 9-13 ม.ค. 60 2 เม.ย. 60 

(สอบจัดชั้นเรียน) 
6 ก.พ. 60 4  ม.ย. 60 20 เม.ย.60 

ความสามารถพิเศษ 27-28 มี.ค 60 30  มี.ค. 60 
(สอบความสามารถพิเศษ) 

2 เม.ย. 60 
 (สอบจัดชั้นเรียน) 

31 มี.ค 60 31  มี.ค 60 20 เม.ย.60 

สอบคัดเลือก 27-30 มี.ค. 60 2 เม.ย. 60 6  เม.ย. 60 6  เม.ย. 60 20 เม.ย.60 
เงื่อนไขพิเศษ 27-30 มี.ค. 60 2 เม.ย. 60 

 (สอบจัดชั้นเรียน) 
6  เม.ย. 60 6  เม.ย. 60 20 เม.ย.60 
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6. ตารางการสอบคัดเลือก 
6.1  การสอบสัมภาษณ์  สอบในวันที่นักเรียนสมัคร 
6.2  การสอบข้อเขียน  ในวันที่   2  เมษายน  ๒๕60  เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

วัน เดือน ปี  เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 
 

2  เมษายน  ๒๕60   
09.00 – 09.40 น. ภาษาไทย 40 ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ

ทางวิชาการของโรงเรียน โดย
ค านวณคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 
70 บวกกับคะแนนโอเน็ต อีกร้อย
ละ 30 
 

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 


