
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร 
ฉบับท่ี  8 /2566 

เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (เดิม) และประเภทนักเรียนทั่วไป (กลุ่มห้องเรียนปกติ)  

ประจำปีการศึกษา  2566 
------------------------------ 

 

            เพ่ือให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)  และนักเรียนทั่วไป  (กลุ่มห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา  2566 ของโรงเรียน   
สุรวิทยาคาร   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ปีการศึกษา  2566  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2565   โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จึงกำหนดรายละเอียด 
ดังตอ่ไปนี้ 

                     ก. ประเภทนักเรียนที่รับ           
                 1.  ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม    

(1) จำนวนที่รับ    จำนวน 410  คน  แยกเป็น 
1.) กลุ่มการเรียน/แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จำนวน  220  คน 
2.) กลุ่มการเรยีน/แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี  จำนวน 30 คน  
3.) กลุ่มการเรียน/แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา (เลือกเรียน อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น, 

ฝรั่งเศส,เวียดนาม,เขมร)    จำนวน  80  คน 
4.) กลุ่มการเรียน/แผนการเรียนศิลป์- คณิต     จำนวน   60   คน 
5.) กลุ่มการเรียน/แผนการเรียนศิลป์- คณิต-กีฬา (โครงการกีฬาฯ) จำนวน   20   คน 

 

(2) วันรับสมัคร วันที่  24  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  08.30-16.30 น.    
รับสมัครที่โรงเรียน  โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1.) เป็นนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ในปีการศึกษา  2565   
                 2.) การเลือกกลุ่มการเรียน/หรือแผนการเรียน  

  2.1 กลุ่มการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน) ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ,คณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า  2.70  

  2.2 กลุ่มการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 
สะสม  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน) ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ, คณิตศาสตร์, แต่ละกลุ่มไม่ต่ำ
กว่า  2.70  

2.3  กลุ่มการเรียนที่เน้นศิลป์-คณิตศาสตร์ และศิลป์-ภาษา  จะต้องมีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสมทุกวิชา ในระดับชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 1-3  (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า  2.00  
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2.4  กลุ่มการเรียนที่เน้นศิลป์-คณิตศาสตร์-กีฬา (โครงการกีฬา) จะต้อง 
2.4.1 มีความสามารถด้านกีฬาหรือกรีฑา  ประเภทใดประเภทหนึ่ง/หรือ 

หลายประเภทก็ได้ 
2.4.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

(5 ภาคเรียน) ไมต่่ำกว่า  2.00  
 

(3)  การคัดเลือก   
                           (3.๑) ข้อ 2.1-2.3  พิจารณาจากศักยภาพของนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
(ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  (5 ภาคเรียน) 
                           (3.2) ข้อ 2.4 พิจารณาจากศักยภาพของนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
(ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  (5 ภาคเรียน) และความสามารถด้านกีฬา
หรือกรีฑา  ประเภทใดประเภทหนึ่ง/หรือหลายประเภท ก็ได้ 

(4)  ประกาศผลการคัดเลือก   วันที่  11  มีนาคม  2566  เวลา 09.00 น. 
                       (5)  การจัดกลุ่มการเรียน/หรือแผนการเรียน   โรงเรียนจะพิจารณาจัดกลุ่มการเรียน/
แผนการเรียน จากผลการเรียนของนักเรียน ตามกลุ่มวิชาที่โรงเรียนกำหนด  ดังนี้ 
                             5.1 กลุ่มการเรียน/แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี   จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน  ของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  
และ คณิตศาสตร์   
                             5.2 กลุ่มการเรียน/แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์  และศิลป์-ภาษา  จะพิจารณา 
จากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน  ของทุกกลุ่มวิชา 
                             5.3 กลุ่มการเรียน/แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์-กีฬา (โครงการกีฬาฯ)  จะพิจารณา
จากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน  ของทุกกลุ่มวิชา และความสามารถพิเศษด้านกีฬาหรือกรีฑา 
 
                       (6) การสอบเพื่อจดัห้องเรียนและสอบวัดความรู้พื้นฐาน   สอบวันที่  26  มีนาคม  2566  
เวลา 08.30 -12.00 น.  โดยโรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนรวมของ 5 วิชาหลัก คะแนนเต็ม  150 คะแนน 
ประกอบด้วย วิชาวิทยาศาสตร์ฯ 40 คะแนน  คณิตศาสตร์ 40 คะแนน  ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน ภาษาไทย 
20 คะแนน  และสังคมศึกษาฯ 20 คะแนน  ประกาศผลโดยเรียงจากผลรวมของคะแนนสอบ 5 วิชาหลัก  จาก
มากไปน้อย   หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาเรียงคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ มากกว่าก่อนตามลำดับ 
                      (7) ประกาศผลการจัดห้องและรายงานตัว  วันที่ 30  มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00– 
16.30 น. ณ  หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร   นักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
                     (8)  มอบตัว  วันที่  2  เมษายน  2566  ระหว่างเวลา 09.00 –16.30 น.  
ณ  หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร    นักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
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              2. ประเภทนักเรยีนทั่วไป       โรงเรียนสุรวิทยาคารจะรับนักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป 
จากโรงเรียนอ่ืนและนักเรียนเดิม  รับสมัครที่หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร 

(1)  จำนวนที่รับ    จำนวน 110  คน  แยกเป็น 
1.) กลุ่มการเรียน/แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จำนวน  20  คน 
2.) กลุ่มการเรียน/แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี  จำนวน 10 คน 
3.) กลุ่มการเรียน/แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา (เลือกเรียน อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น, 

ฝรั่งเศส,เวียดนาม,เขมร)    จำนวน  40  คน 
4.)  กลุ่มการเรียน/แผนการเรียนศิลป์- คณิตศาสตร์     จำนวน   20   คน 
5.)  กลุ่มการเรียน/แผนการเรียนศิลป์- คณิตศาสตร์-กีฬา (โครงการกีฬาฯ) 

 จำนวน  20   คน 
 
             (2) วันรบัสมัคร  วันที่ 11-15  มีนาคม  2566   เวลา 08.30 -16.30 น.  
(ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ)  โดยรับสมัครที่หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร   
                      (3) สอบคัดเลือก  วันที่  26  มีนาคม  2566  เวลา 08.30 -12.00  น.  โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการที่โรงเรียนดำเนินการ จำนวน 5  วิชา คือ วิทยาศาสตร์ฯ คณิตศาสตร์   ภาษาอังกฤษ  
ภาษาไทย  และสังคมศึกษาฯ  
                      (4) ประกาศผลการคัดเลือก   โรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนรวมของ 5 วิชาหลัก  
คะแนนเต็ม  150  คะแนน  ประกอบด้วย  วิชาวิทยาศาสตร์ฯ 40 คะแนน  คณิตศาสตร์ 40 คะแนน  
ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน ภาษาไทย 20 คะแนน  และสังคมศึกษาฯ 20 คะแนน  ประกาศผลโดยเรียง 
จากผลรวมของคะแนนสอบ 5 วิชาหลัก  จากมากไปน้อย   หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาเรียงคะแนน 
จากผู้ที่ได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ มากกว่าก่อนตามลำดับ 
                         (5) ประกาศผลและรายงานตัว     วันที่  30  มีนาคม  2566  เวลา 09.00  น. เป็นต้นไป 
นักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
                         (6) มอบตัว  วันที่  2  เมษายน  2566  ระหว่างเวลา 09.00 –16.30 น.  
ณ  หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร    นักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
 
            ข. หลักฐานการสมัคร   
                 สำหรับนักเรียนประเภทท่ัวไป หรือโรงเรียนอ่ืน  ใช้หลักฐานดังต่อไปนี้          
                    (1) สำเนา ปพ. 1 หรือหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือเทียบเท่า/หรือ
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า  
                    (2) รูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป 
                  สำหรับนักเรียน ม.3 เดิม โรงเรียนสุรวิทยาคาร  -  ไม่ต้องใช้หลักฐาน ตามข้อ (1) และ (2) 
 
             ค.  ข้อปฏิบัติในการสมัคร  

        กรอกข้อมูลการสมัครและแนบหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน  
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
             ง. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ห้องเรียนปกติ)  
                      (1) เงนิบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  3,700  บาท 
                                                  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  3,200  บาท 
                      (2) ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการนักเรียน (กีฬาและเสื้อกีฬา,หนังสืออนุสรณ์,
การกุศล,ชุดพลศึกษา,กระเป๋านักเรียน,เข็มสถาบัน,ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู)  จำนวนเงิน 1,800 บาท /
ปี  (เก็บเฉพาะภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น) 
                                       
                    ประกาศ   ณ   วันที่   2  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2566 

 
 
                              

 
         (นายสมศักดิ์     บุญโต) 

         ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร 


