
                         
 
 

                                
ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร 

ฉบับท่ี   7 /2566  
เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    

(กลุ่มห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 
------------------------------ 

 

                เพ่ือให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 
2566 ของโรงเรียนสุรวิทยาคาร   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  2566  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2565   โรงเรียนสุรวิทยาคาร  
จึงกำหนดรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 
   1.1 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน คือ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์ (เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์) 

              1.2 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสุรวิทยาคาร  คือ   นักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน 
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน คือ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์ (เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์) อย่างน้อย 
2 ปี นับถึงวันที ่ 16  พฤษภาคม  2566  และ ต้องอาศัยอยู่จริง กับ บิดา  หรือ มารดา  หรือ ผู้ปกครอง 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  โดยให้เจ้าบ้าน หรือ 
เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
                     กรณีที่นักเรียนอยู่กับบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. 2545 ที่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพ้ืนที่บริการ  อย่างน้อย 2 ปี 
นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2566  ให้มกีารพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร  โดยคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียน/หรือคณะกรรมการที่โรงเรียนมอบหมาย  และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
  

        2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร         
              2.1  คุณสมบัติ   
                     (1)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 

(2) มีคุณสมบัติเฉพาะ แยกตามประเภทที่รับสมัคร  
             

             2.2  หลักฐานการสมัคร  
                      (1)  ทะเบียนบ้าน 
                         1.1 ) กรณีสมัครประเภทในเขตพื้นที่บริการ   ใหใ้ช้ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา
ทะเบียนบ้าน  ที่มีชื่อนักเรียน, ชื่อบิดา หรือ ชื่อมารดา  หรือ ชื่อผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  เมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนทะเบียนบ้านฉบับจริงให้ 
 

                        1.2) กรณีสมัครประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ    ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน   
 
 
 



 ๒ 
(2) หนังสือรับรองของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  รับรองการอาศัยอยู่จริงของนักเรยีน  

พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ราชการออกให้ของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  (ใช้เฉพาะ 
กรณีสมัครประเภทในเขตพื้นที่บริการ ที่บิดา หรือ มารดา ไม่ใช่เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ) 

(3) สำเนา ปพ.1 หรือหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรอง 
จากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2565  (ปพ.7)   
                      (4)  รูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป 
                      (5)  เกียรติบัตร/โล่รางวัล /หนังสือรับรองฯ ที่นักเรียนได้รับรางวัลนั้นๆ (เฉพาะ กรณีสมัคร
ประเภทความสามารถพิเศษ)            

  

3. ข้อปฏิบัติในการสมัคร         
    กรอกข้อมูลการสมัครในใบสมัครและแนบหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน  

 

          4.   ประเภทนักเรียนที่รับสมัคร  วันรับสมัคร  วันคัดเลือก  วันประกาศผล  วันรายงานตัว วันมอบตัว 
และคุณสมบัติเฉพาะตามประเภทท่ีสมัคร  
             4.1 การรับนักเรยีนประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน    (รับสมัคร ณ หอประชุมโรงเรียน 
สุรวิทยาคาร) 
                   คัดเลือกโดยการสอบคัดเลือกจำนวน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ฯ  ภาษาไทย 
สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ 

(1) จำนวนที่รับ    จำนวน  180  คน 
(2) กำหนดรับสมัคร  วันที่  11-15  มีนาคม  2566  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  

ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร) 
           (3) สอบคัดเลือก    วันที่  25  มีนาคม   2566  เวลา 08.30 - 12.00 น.  โดยใช้
แบบทดสอบของโรงเรียน  สอบจำนวน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ 40 คะแนน  วิทยาศาสตร์ฯ  40 คะแนน 
ภาษาไทย 20 คะแนน  สังคมศึกษาฯ 20 คะแนน  และภาษาอังกฤษ 30 คะแนน 
                    (4) ประกาศผลการคัดเลือก   โรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนรวมของ 5 วิชาหลัก  
คิดเป็นร้อยละ 100  โดยประกาศผลโดยเรียงจากผลรวมของคะแนนสอบ 5 วิชาหลัก จากมากไปน้อย  
หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาเรียงคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ   ทีม่ากกว่าก่อนตามลำดับ 
                    (5) ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  29  มีนาคม  2566  เวลา 09.00 – 16.30 น.         
ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร   นักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
                    (6) มอบตัว  วันที่  1  เมษายน   2566   ระหว่างเวลา 09.00 –16.30 น. 
ณ  หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร    นักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
 

               4.2 การรับนักเรียนทั่วไป  (รับสมัครจากนักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน)         
                       คัดเลือกโดยการสอบคัดเลือกจำนวน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ฯ  ภาษาไทย 
สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ              
                      (1) จำนวนที่รับ   จำนวน  200  คน 
                      (2) กำหนดรับสมัคร  วันที่  11-15  มนีาคม  2566  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  
โดยรับสมัคร ณ  หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร 
            (3) สอบคัดเลือก    วันที่  25  มีนาคม   2566  เวลา 08.30-12.00 น.  โดยใช้
แบบทดสอบของโรงเรียน  สอบจำนวน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ 40 คะแนน  วิทยาศาสตร์ฯ 40 คะแนน 
ภาษาไทย 20 คะแนน  สังคมศึกษาฯ 20 คะแนน  และภาษาอังกฤษ 30 คะแนน 
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                     (4) ประกาศผลการคัดเลือก   โรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนรวมของ 5 วิชาหลัก  
คิดเป็นร้อยละ 100  โดยประกาศผลโดยเรียงจากผลรวมของคะแนนสอบ 5 วิชาหลัก จากมากไปน้อย  
หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาเรียงคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ   มากกว่าก่อนตามลำดับ 
                     (5) ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  29  มีนาคม  2566  เวลา 09.00 – 16.30 น.         
ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร   นักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
                    (6) มอบตัว  วันที่  1  เมษายน   2566   ระหว่างเวลา 09.00 –16.30 น. 
ณ  หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร    นักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
 

          4.3  การรับนักเรียนประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ    (รับสมัครที่หอประชุมโรงเรียน 
สุรวิทยาคาร)  
                    (1) จำนวนที่รับ  รับจำนวน 20  คน   โดยแยกเป็น 
                         (1.1)  รบันักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี (ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพ้ืนเมือง
สุรินทร์)  จำนวน  6  คน    
                         (1.2)  รบันักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์  จำนวน 3 คน 
                         (1.3)  รบันักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา  /หรือ กรีฑาประเภทต่างๆ 
  จำนวน 8 คน 
                         (1.4)  รบันักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์/หรือเทคโนโลยี  จำนวน 3 คน 
 

                     (2) กำหนดรับสมัคร  วันที่  11-12  มนีาคม   2566 ระหว่างเวลา  08.30 - 16.30 น.                
                    (3) คุณสมบัติของนักเรียนตามประเภทความสามารถพิเศษ    
                          (3.1) ด้านดนตรี (ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมืองสุรินทร์) และด้านนาฏศิลป์ ต้องมี
คุณสมบัติหรือเข้ากับหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
                              1.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้น ป.4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50    
                              2.) มีความสามารถด้านดนตรี (ดนตรีไทยหรือ ดนตรีสากล หรือดนตรีพ้ืนเมืองสุรินทร์)
หรือด้านนาฏศิลป์  เคยได้รับเกยีรติบัตรจากการร่วมเล่น/แข่งขันระดับต่างๆ  ด้านความสามารถของนักเรียนใน
ด้านที่นักเรียนสมัคร (โดยต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ) 
                          (3.2) ด้านกีฬา หรือกรีฑา ประเภทต่างๆ  ต้องมีคุณสมบัติหรือเข้ากับหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
                              1.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้น ป.4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50    
                              2.) เล่นกีฬา หรือกรีฑา ประเภทต่างๆ  และเคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันที่นักเรียน
ร่วมเล่น ในระดับต่างๆ  (โดยต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ) 
                         (3.3) ด้านคอมพิวเตอร์/หรือเทคโนโลยี ต้องมีคุณสมบัติหรือเข้ากับหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
                             1.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้น ป.4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50    
                             2.) มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์/หรือเทคโนโลยี เช่นหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม
ต่างๆทางคอมพิวเตอร์   หรือเคยได้รับเกียรติบัตรจากการแข่งขันระดับต่างๆ (โดยต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ) 
 

                   (4) คัดเลือก  วันที่  15  มีนาคม   2566  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป         
                         (4.1) การคัดเลือกด้านดนตร ี(ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพ้ืนเมืองสุรินทร์)   
และด้านนาฏศิลป์    คัดเลือก   จากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน  และสอบภาคปฏิบัติ (รายละเอียดตาม
ประกาศเพ่ิมเติมของโรงเรียน) 
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                         (4.2) การคัดเลือกด้านกีฬา หรือกรีฑา   คัดเลือกจากการสัมภาษณ์  แฟ้มสะสมผลงาน 
 สอบภาคปฏิบัติ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย (รายละเอียดตามประกาศเพ่ิมเติมของโรงเรียน) 
                         (4.3) การคัดเลือกด้านคอมพิวเตอร์/หรือเทคโนโลยี  คัดเลือกจากการสัมภาษณ์   
จากแฟ้มสะสมงาน/แฟ้มผลงานและสอบภาคปฏิบัติ (รายละเอียดตามประกาศเพ่ิมเติมของโรงเรียน) 
 

                  (5) การประกาศผลการคัดเลือก    
                        (5.1) ด้านดนตรี (ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพ้ืนเมืองสุรินทร์) และด้านนาฏศิลป์    
พิจารณาจากคะแนนการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน และการสอบภาคปฏิบัติ เรียงลำดับจากคะแนนมากไปน้อย 
และต้องผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 
                        (5.2) ด้านกีฬา และกรีฑา   พิจารณาจากคะแนนการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน   
สอบภาคปฏิบัติ   ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และต้องผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 
                        (5.3) ด้านคอมพิวเตอร์/หรือเทคโนโลยี  พิจารณาจากการสัมภาษณ์  จากแฟ้มสะสมงาน/
แฟ้มผลงานและสอบภาคปฏิบัติ และต้องผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 
 

(หากนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษด้านใด ไม่มีนักเรียนสมัคร หรือสอบไมผ่่านเกณฑ์หรือผ่านไม่ครบ 
ตามจำนวนที่กำหนด  โรงเรียนจะนำโควต้านั้นไปพิจารณาในประเภทความสามารถพิเศษด้านอื่นหรือประเภทอ่ืน
ต่อไป และนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกต้องเข้าสอบตามที่โรงเรียนกำหนดเพื่อนำคะแนนไปใช้ในการจัดห้องเรียนต่อไป) 
 

                 (6) ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  16  มีนาคม  2566  เวลา 09.00 – 16.30 น.         
ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร   นักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
                 (7) มอบตัว  วันที่  1  เมษายน  2566   ระหว่างเวลา 09.00 –16.30 น. 
ณ  หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร    นักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
                (8) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ)  
                      (8.1) เงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  3,700  บาท 
                                                     ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  3,200  บาท 
                      (8.2) ประมาณการค่าใช้จ่ายเพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการนักเรียน (กีฬาและเสื้อกีฬา,หนังสือ
อนุสรณ์,การกุศล,ชุดพลศึกษา,กระเป๋านักเรียน,เข็มสถาบัน,ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู)  จำนวนเงิน 1,800 
บาท /ปี  (เก็บเฉพาะภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น) 
 
           

               ประกาศ   ณ   วันที่   2   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 
 
 
 
 

         (นายสมศักดิ์    บุญโต) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร 

 


