
 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร 

ฉบับท่ี  6/2566 
เรื่อง   รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ประจำปีการศึกษา  2566 

------------------------------ 
              โรงเรียนสุรวิทยาคารจะรับสมัครนักเรียนเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
กลุ่มห้องเรียนพิเศษ  ประจำปีการศึกษา  2566  โครงการห้องเรียนพิเศษฯ จำนวน  3  โครงการ  ได้แก่ 

1.) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม        
(SMTE : Enrichment of Science Mathematics Technology and Environment)  รับนักเรียน
ชาย-หญิง  จำนวน 1 ห้องเรียน  นักเรียน 30  คน 
                      2.) โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ และเทคโนโลยี      
(SMET :  Science-Mathematics-English-Technology)    รับนักเรียนชาย-หญิง  จำนวน 1 ห้องเรียน 
นักเรียน  36  คน  
                      3.) โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ  (IEP :  Intensive English Program)                      
รับนักเรียนชาย-หญิง  จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 36  คน 
              เพ่ือให้การดำเนินการรับนักเรียนตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการ เกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566    โรงเรียนสุรวิทยาคาร       
จึงกำหนดรายละเอียดคณุสมบัติ และการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้ 
 

              1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 ) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม          

 (SMTE : Enrichment of Science Mathematics Technology and Environment)  และ โครงการ
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET :  Science-
Mathematics-English-Technology)   
                         1.1.1) สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หรือ เทียบเท่า 
                         1.1.2)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์        
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน)แต่ละกลุ่มวิชา ตั้งแต่  3.00 ขึ้นไป และผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมทุกกลุ่มวิชา  ไม่ต่ำกว่า 2.75                         
                         1.1.3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
                         1.1.4) มีสุขภาพจิต สุภาพกายสมบูรณ์ แข็งแรง 
                         1.1.5) ผู้ปกครองมคีวามพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
1.2) โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ  (IEP :  Intensive English Program) 

                         1.2.1) สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทยีบเท่า หรอืกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หรือ  เทียบเท่า 
                         1.2.2)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้นในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน) ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มวิชา 
ไม่ต่ำกว่า 2.75                             
                         1.2.3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
                         1.2.4) มีสุขภาพจิต สุภาพกายสมบูรณ์ แข็งแรง 
                         1.2.5)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 

             2.  การรับสมัคร   
          2.1)  หลักฐานการสมัคร 
                          2.1.1)   สำเนา ปพ. 1 หรือ ปพ. 7 ที่ระบุดังนี้ (1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)     
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  และ(2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สมัครในโครงการ 1.1    และ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)  ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน)  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับผู้สมัครในโครงการ 1.2   
                          2.1.2)  รูปถ่ายหน้าตรง  ในเครื่องแบบนักเรียน  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  
ขนาด 1-2 นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน 2 รูป 
                        * สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสุรวิทยาคาร  
ไม่ต้องใช้ข้อ 2.1.1)   
          2.2 รับสมัคร 
                      2.2.1) รับสมัครทีบ่ริเวณด้านล่างอาคาร 7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 

     2.2.2) รับสมัคร วันที่  14-18  กุมภาพันธ์   2566  ระหว่างเวลา  08.30-16.30 น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยนักเรียนจะเลือกสมัครและสอบได้ในโครงการ 1.1 หรือ 1.2 เพียงโครงการเดียว 
 

3.  การคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว 
      3.1) การคัดเลือก 

                       3.1.1)  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(SMTE: Enrichment of Science Mathematics Technology and Environment) จำนวน 1 ห้อง 30 คน 
                       3.1.2)  โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี  ( SMET : Science-Mathematics-English-Technology)  จำนวน 1 ห้อง 36 คน 

คัดเลือกโดยการสอบ จำนวน 3 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 50 คะแนน 
วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนน 50 คะแนน และ ภาษาอังกฤษ 11 คะแนน 20 คะแนน 
 
                       โดย สอบคัดเลือก วันที่  5  มีนาคม   2566 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.   
ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน /และแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
09.00-11.00 น. คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ใช้ข้อสอบวัดความสามารถทางวิชาการของ สพฐ. 
วิชาภาษาอังกฤษ11ใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

11.00-12.00 น. ภาษาอังกฤษ11 
13.00-15.00 น. วิทยาศาสตร์ 

               
                  3.1.3)  โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP :  Intensive English Program)  
จำนวน 1 ห้อง 36 คน 

  คัดเลือกโดยการสอบ จำนวน 3  รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 30 คะแนน 
วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนน 30 คะแนน  และภาษาอังกฤษ 12 คะแนน  60 คะแนน 
                       โดย สอบคัดเลือก วันที่  5  มีนาคม   2566  ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.   
ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน  
 

เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
09.00-10.30 น. คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ 

ทางวิชาการของโรงเรียน  
 

10.30-12.00 น. วิทยาศาสตร์ 
13.00-15.00 น. ภาษาอังกฤษ 12 

 

3.2) ประกาศผลการสอบ    วันที่  7  มีนาคม   2566    
                            3.2.1)  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม (SMTE : Enrichment of Science Mathematics Technology and Environment)  
จะประกาศผลผู้สอบได้ลำดับที่  1 -30 ตามคะแนนรวม 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ11  (หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
มากกว่าก่อนตามลำดับ) 
                           3.2.2)  โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยี (SMET : Science-Mathematics-English-Technology)    จะประกาศผลผู้สอบได้ลำดับที่ 
31-66 ตามคะแนนรวม 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  (หากคะแนนเท่ากันจะ
พิจารณาเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์มากกว่าก่อนตามลำดับ)       
                          3.2.3)  โครงการห้องเรียนพิ เศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP :  Intensive English 
Program) จะประกาศผลผู้สอบได้ลำดับที่ 1-36 ตามคะแนนรวม 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์ และ 
และภาษาอังกฤษ 12 (หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 12
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ มากกว่าก่อนตามลำดับ) 
                  3.3 รายงานตัวและมอบตัว  วันที่   8  มีนาคม  2566   เวลา 09.00-16.30 น.  
ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร   นักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
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           4. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ห้องเรียนพิเศษทุกโครงการ)  
                      4.1) เงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  3,700  บาท 
                                                     ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  3,200  บาท 
                      4.2) ประมาณการค่าใช้จ่ายเพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการนักเรียน (กีฬาและเสื้อกีฬา,หนังสือ
อนุสรณ์,การกุศล,ชุดพลศึกษา,กระเป๋านักเรียน,เข็มสถาบัน,ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู)  จำนวนเงิน 
1,800 บาท /ปี  (เก็บเฉพาะภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น) 
                     4.3) เงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพโครงการห้องเรียนพิเศษ (เงินรายได้สถานศึกษา) 
                                                     ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  10,000  บาท 
                                                     ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  10,000  บาท 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  2    กมุภาพันธ์   พ.ศ.  2566 

 
                                

                (นายสมศักดิ์    บุญโต) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร 

 
 
 
 
 


