
 
ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง 

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม   

โรงเรียนสตรีระนอง  ปีการศึกษา ๒๕60 
.............................................................................................................................................................................. 

 โรงเรียนสตรีระนอง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 14  และ
เป็นโรงเรียนแข่งขันสูง ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม    ปีการศึกษา ๒๕ ๖๐ ของโรงเรียนสตรีระนอง เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม สอดคล้อง ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนสตรีระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรีระนองขอประกาศ
รายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และ
สิ่งแวดล้อม   ปีการศึกษา ๒๕60 ดังนี้ 

๑.  จ านวนนักเรียนที่รับ  รับนักเรียนชาย และหญิง  รวมทั้งสิ้น  35  คน 
๒.  คุณสมบัติของนักเรียน  

 ๒.๑  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๕9 
 ๒.๒  มีผลการเรียนดังนี้  
        ๒.๒.๑  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ 1  (รวม 5 ภาคเรียน)
ตั้งแต่ ๓.๐๐  ขึ้นไป 

        ๒.๒.๒  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐา น ในระดับชั้น 
        มัธยม ศึกษาปีที่ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ 1 
                      (รวม 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๓.๐๐  ขึ้นไป 
        ๒.๒.๓  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ในระดับชั้น 
        มัธยม ศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ 1 
                      (รวม 5 ภาคเรียน)ตั้งแต่ ๓.๐๐  ขึ้นไป 
        ๒.๒.๔  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
            ๒.๒.๕  สุขภาพแข็งแรง 
            ๒.๒.๖  เป็นโสด 
        ๒.๒.๗  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
                      เป็นอย่างด ี
        ๒.๒.๘  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  

 ๓.  หลักฐานการศึกษา 
  ๓.๑  ใบสมัคร สามารถดาว น์โหลดได้ที่ www.strn.ac.th 
  ๓.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อ นักเรียน /บิดา / มารดา  จ านวน ๑ ชุด ( ๓ ฉบับ) พร้อมรับรอง  



 ๒ 

                            ส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั  และน าทะเบียนบา้นฉบบัจรงิมายืนยนัด้วย 
 ๓.๓  ใบแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑ ) 5  ภาคเรียน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๔  ใบรับรองการเป็นนักเรียน  
 ๓.๕  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ๑.๕ นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 ๓.๖  ส าเนาสูติบัตร ในกรณีที่ ไม่มีส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือ มารดา  
 

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 

 วันรับสมัคร   วันที่ ๒๐-๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕ 60  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

  สถานที่รับสมัคร   ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตรีระนอง  
  สอบคัดเลือก   วันที่  5  มีนาคม  ๒๕60  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  10  มีนาคม  ๒๕60  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 มอบตัว    วันที่  19   เมษายน   ๒๕60  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

  ๕.  การสอบคัดเลือก 
  5.1  การสอบสัมภาษณ์  สอบในวันที่นักเรียนสมัคร 

๕.2  การสอบข้อเขียน  ในวันที่   5  มีนาคม  ๒๕60  เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

วัน เดือน ปี  เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 
 
5  มีนาคม  ๒๕60   

09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร์ 50 ใช้ข้อสอบส่วนกลางของ สสวท. 
11.00 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ 50 ใช้ข้อสอบวิชาการของโรงเรียน 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร์ 50 ใช้ข้อสอบส่วนกลางของ สสวท. 

 
  
 
   

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


