ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ฉบับที่ 5/2560
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2560
-----------------------------โรงเรียนสุรวิทยาคารจะรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มห้องเรียนพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 3 โครงการ ได้แก่
1. ) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(SMTE : Enrichment of Science Mathematics Technology and Environment) รับนักเรียน
ชาย-หญิง จานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 30 คน
2. โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
(SMET : Science-Mathematics-English-Technology) รับนักเรียนชาย-หญิง จานวน 1
ห้องเรียน นักเรียน 40 คน
3. โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP : Intensive English Program)
รับนักเรียนชาย-หญิง จานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 40 คน
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับ
ประกาศส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบั ติการเกี่ยวกับการรั บ
นักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร จึงกาหนด
รายละเอียดคุณสมบัติ และการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559
1.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
5 ภาคเรียน ทุกโครงการตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
1.3 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 5 ภาคเรียน
1.3.1) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(SMTE : Enrichment of Science Mathematics Technology and Environment) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
1.3.2) โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยี (SMET : Science-Mathematics-English-Technology) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
1.3.3) โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP : Intensive English Program)
ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
1.4 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 5 ภาคเรียน
1.4.1) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(SMTE : Enrichment of Science Mathematics Technology and Environment) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
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1.4.2) โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยี (SMET : Science-Mathematics-English-Technology) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
1.4.3) โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP : Intensive English Program)
ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
1.5 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 5 ภาคเรียน ทุกโครงการตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
1.6 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจาตัวประชาชน)
1.7 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สุขภาพแข็งแรง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี
1.8 ผู้ปกครองสามารถให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ
ของนักเรียนตลอด 3 ปีการศึกษาได้ (ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ)
2. การรับสมัคร
2.1 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนสุรวิทยาคาร
2) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน ถ่ายเอกสารขนาด A4 จานวน 1 ฉบับ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3) สาเนา ปพ. 1 หรือ ปพ. 7 ทีร่ ะบุดังนี้ (1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา
(GPAX) (2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ (3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยข้อ (1)-(3) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน)
4) รูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา
ขนาด 1-2 นิ้ว จานวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
สาหรับนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสุรวิทยาคาร ไม่ต้อง
ใช้ข้อ (2)และ(3)
2.2 รับสมัคร
รับสมัคร วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องวิชาการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. การคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว
3.1) การคัดเลือก
3.1.1) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(SMTE : Enrichment of Science Mathematics Technology and Environment) จานวน 1 ห้อง
30 คน
3.1.2) โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี ( SMET : Science-Mathematics-English-Technology) จานวน 1 ห้อง 40 คน
คัดเลือกโดยการสอบ จานวน 3 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 50 คะแนน
วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนน 50 คะแนน และ ภาษาอังกฤษ 11 คะแนน 20 คะแนน
โดย สอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษและที่โรงเรียนดาเนินการ
เวลา
วิชาที่สอบ
หมายเหตุ
09.00-11.00 น.
คณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ใช้ข้อสอบเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ
11.00-12.00 น.
ภาษาอังกฤษ11
วิชาภาษาอังกฤษ 11 โรงเรียนดาเนินการ
13.00-15.00 น.
วิทยาศาสตร์
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3.1.3) โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP : Intensive English Program)
จานวน 1 ห้อง 40 คน
คัดเลือกโดยการสอบ จานวน 4 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 20 คะแนน
วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนน 20 คะแนน ภาษาอังกฤษ 11 คะแนน 40 คะแนน และภาษาอังกฤษ 12 คะแนน 40
คะแนน
โดย สอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษและที่โรงเรียนดาเนินการ
เวลา
วิชาที่สอบ
หมายเหตุ
09.00-11.00 น.
คณิตศาสตร์
*ภาษาอังกฤษ 12 สอบเพิ่มอีก1 วิชา
เฉพาะนักเรียนที่สมัครโครงการห้องเรียน
11.00-12.00 น.
ภาษาอังกฤษ 11
พิเศษด้านภาษาอังกฤษ IEP
13.00-15.00 น.
วิทยาศาสตร์
15.00-16.00 น.
*ภาษาอังกฤษ 12
3.2) ประกาศผลการสอบ วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.
3.2.1) โครงการห้อ งเรี ยนพิเ ศษวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละ
สิ่งแวดล้อม (SMTE : Enrichment of Science Mathematics Technology and Environment) จะ
ประกาศผลผู้สอบได้ลาดับที่ 1-30 ตามคะแนนรวม 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ11
(หากคะแนนเท่ากัน จะพิจ ารณาเรี ย งล าดับจากผู้ ที่ได้คะแนนวิช าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มากกว่าก่อ น
ตามลาดับ)
3.2.2) โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี (SMET : Science-Mathematics-English-Technology) ) จะประกาศผลผู้สอบได้ลาดับที่
31-70 ตามคะแนนรวม 3 วิช า คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (หากคะแนนเท่ากันจะ
พิจารณาเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มากกว่าก่อนตามลาดับ)
3.2.3) โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP : Intensive English
Program) จะประกาศผลผู้สอบได้ลาดับที่ 1-40 ตามคะแนนรวม 4 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอั งกฤษ11 และภาษาอังกฤษ 12 (หากคะแนนเท่ ากัน จะพิจ ารณาเรียงล าดับ จากผู้ ที่ ได้ คะแนนวิช า
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 11 มากกว่าก่อนตามลาดับ)
** โดยนักเรียนจะได้รับพิจารณาคัดเลือกเพียงโครงการเดียว
3.3) รายงานตัว วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุม
สุรวิทยาคาร นักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
3.4) มอบตัว วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 -1600 น. ณ หอประชุม
สุรวิทยาคาร นักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายแสน แหวนวงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร

