
         
 
 

 
 

   ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธาน ี
เรื่อง  การรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี  ปการศึกษา  2560 

-------------------------------- 
    ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560   
    เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙  เรื่อง   
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง  ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย และคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 38/๒๕๕๙ เรื่อง  แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ   ที่ 10/2559 และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่11/2559   กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๑๐  
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และความตองการของประชาชน  ตลอดจนความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุราษฎรธานี และคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี 
จึงกําหนดการรับนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนสุราษฎรธานี  
ปการศึกษา 2560 ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560 ไวดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

  1. การกําหนดเขตพื้นที่บริการ เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนสุราษฎรธานี คือ เขตพ้ืนที่อําเภอเมือง 
สุราษฎรธาน ีจังหวัดสุราษฎรธานี เปนเขตพื้นที่บริการ โดยมชีื่อนักเรียนอยูในทะเบียนบานและเรียนในโรงเรียน
ทีต่ั้งอยูในเขตพื้นท่ีบริการ 
  2. ประเภทการรับนักเรียน  
 2.1  ประเภทหองเรียนพิเศษ  จํานวน 6 หอง ไมจํากัดเขตพื้นที่บริการ 
  2.1.1 โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามแนวทางของ 
สสวท. และ สอวน. (หองเรียนพิเศษ สสวท.) จํานวน 1 หอง รวม 30 คน 
 2.1.2 โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน  
(คณิต – วิทย ม.ตน) จํานวน 1 หอง รวม 40 คน 
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 2.1.3  โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี (Mathematics Science English and Technology : MSET)  จํานวน 2 หอง  หองละ 40 คน  
รวม 80 คน           
 2.1.4  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program : EP) จํานวน 2 หอง  หองละ 30 คน รวม 60 คน 
    

 2.2  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จํานวน 120 คน 
 2.3  ประเภทนักเรียนทั่วไป  จํานวน 120 คน 
 2.4  ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  จํานวน 8 คน แบงการรับสมัคร ดังนี้  
ดานกฬีา จํานวน 4 คน และดานศิลปะ จํานวน 4 คน (นาฏศิลป/ดนตรีไทย/ดุริยางค/ทัศนศิลป/ดนตรีสากล) 

 3. คุณสมบัติของผูสมัคร 
  3.1  ประเภทหองเรียนพิเศษ 
   3.1.1  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที ่6 ปการศึกษา 2559 หรือ เทียบเทา ไมจํากัดอายุ เปนโสด  
   3.1.2 มีความประพฤติเรียบรอย สุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง และอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข 
   3.1.3 ผูปกครองเปนผูใหการสนับสนุนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการตามที่โรงเรียน
กําหนดนอกเหนือจากคาใชจายพื้นฐานที่รัฐกําหนด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 
   3.1.4 กําหนดผลการเรียนกลุมวิชาภาษาอังกฤษของผูสมัครในโครงการสงเสริม
ความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (MSET)   และโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (EP) ดังนี้  ไดผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 4  และชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ไมต่ํากวา 2.50 
 

  3.2  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
   3.2.1  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือเทยีบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 หรือเทียบเทา จากโรงเรียนในเขต
พื้นท่ีอําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ไมจํากัดอายุ เปนโสด  
   3.2.2 มีความประพฤติเรียบรอย สุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง และอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข 
   3.2.3 นักเรียนมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตอําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี  
และเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 
   3.2.4 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 6 รายบุคคล 
 

  3.3  ประเภทนักเรียนทั่วไป 
   3.3.1  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 หรือเทียบเทา จากโรงเรียนทั่วประเทศ  
ไมจํากัดอายุ เปนโสด  
   3.3.2 มีความประพฤติเรียบรอย สุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง และอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข 
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   3.3.3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 6 รายบุคคล 

  3.4  ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   3.4.1  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 หรือเทียบเทา ไมจํากัดอายุ เปนโสด  
   3.4.2 มีความประพฤติเรียบรอย สุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง และอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข 
   3.4.3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 6 รายบุคคล 

 3.4.4 มีแฟมสะสมงาน ประสบการณ แสดงผลงานดีเดน ตั้งแตระดัจบจังหวัดขึ้นไป เพื่อ 
ประกอบการสมัครและการพิจารณา พรอมการวัดความสามารถพิเศษ เปนการเฉพาะ ตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด  

3.4.5 เขียนเอกสารเปนลายลักษณอักษรวาสามารถปฏิบัติภารกิจตามความสามารถพิเศษ 
ในขณะที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสุราษฎรธานีได 

3.4.6 ผูไดรับคัดเลือกตองสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนสุราษฎรธานี 
เพื่อจัดหองเรียน 

 4. วิธีการคัดเลือก 
  4.1  ประเภทหองเรียนพิเศษ 
  4.1.1  โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามแนวทางของ 
สสวท. และ สอวน. (หองเรียนพิเศษ สสวท.)   และโครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร  มัธยมศึกษาตอนตน  คัดเลือกโดย 
        (1) สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และวิชา
ภาษาอังกฤษ ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
        (2) กําหนดสัดสวนของน้ําหนักคะแนน  ดังนี้ 
                 -  วิชาคณิตศาสตร : วิชาวิทยาศาสตร : วิชาภาษาอังกฤษ  =  35 : 35 : 30 

   4.1.2  โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี (MSET)  คัดเลือกโดย  
              (1) สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร  และวิชา
ภาษาอังกฤษ ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
            (2) กําหนดสัดสวนของน้ําหนักคะแนน  ดังนี้ 
                -  วิชาคณิตศาสตร : วิชาวิทยาศาสตร : วิชาภาษาอังกฤษ  =  30 : 30 : 40 

   4.1.3 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ (EP)  คัดเลือกโดย  
        (1)  สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และวิชา
ภาษาอังกฤษ ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
            (2)  ไดคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ ผานเกณฑรอยละ 50 
            (3)  กําหนดสัดสวนของน้ําหนักคะแนน  ดังนี้ 
             -  วิชาคณิตศาสตร : วิชาวิทยาศาสตร : วิชาภาษาอังกฤษ  =  30: 30 : 40 



~ 4 ~ 
 

  4.2 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนทั่วไป  คัดเลือกโดย 
  (1) สอบคัดเลือก 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  วิชาสังคมศึกษา       
วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ  ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
  (2) น้ําหนักคะแนนของแตละวิชาเทากัน และกําหนดสัดสวน ดังนี ้
    -  คะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการ  รอยละ 80 
    -  และคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  รอยละ 20 
 

  4.3  ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  คัดเลือกโดย 
  (1) ทดสอบความสามารถพิเศษภาคปฏิบัติเฉพาะดานที่สมัคร 
  (2)  พิจารณาผลงานจากแฟมสะสมงาน  เกียรติบัตรหรือรางวัลที่ไดรับ 
  (3)  สอบขอเขียน 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  วิชาสังคมศึกษา       
วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ  เพื่อจัดหองเรียน 

 5. หลักฐานการสมัคร 
     5.1  ประเภทหองเรียนพิเศษ 
  5.1.1 โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามแนวทางของ 
สสวท. และ สอวน. (หองเรียนพิเศษ สสวท.)   และโครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร  มัธยมศึกษาตอนตน      

-  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธานี 
 -  รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิว้ ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป  

                -  ปพ. 1 : ป ที่จบหลักสูตร หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ปการศึกษา 2559  ฉบับถายเอกสารพรอมนักเรียนเปนผูรับรองสําเนา 
 

  5.1.2 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(EP)  และโครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
(MSET)   

-  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธาน ี
 -  รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิว้ ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป  

                -  ปพ. 1 : ป ที่จบหลักสูตร หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ปการศึกษา 2559  ฉบับถายเอกสารพรอมนักเรียนเปนผูรับรองสําเนา 
                                -  หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุมวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากโรงเรียนที่ศึกษาอยู ไมต่ํากวา 2.50 
 

 5.2  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  
-  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธาน ี

 -  รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิว้ ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป  
                -  ปพ. 1 : ป ที่จบหลักสูตร หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ปการศึกษา 2559  ฉบับถายเอกสารพรอมนักเรียนเปนผูรับรองสําเนา 
                                -  สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อ-สกุล นักเรียน ฉบับจริงพรอมฉบับถายเอกสาร 1 ฉบับ 
พรอมนักเรียนเปนผูรับรองสําเนา 
   -  แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รายบุคคล 
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    5.3  ประเภทนักเรียนทั่วไป   
-  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธาน ี

 -  รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิว้ ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป  
                -  ปพ. 1 : ป ที่จบหลักสูตร หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ปการศึกษา 2559  ฉบับถายเอกสารพรอมนักเรียนเปนผูรับรองสําเนา 
   -  แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รายบุคคล 
  5.4  ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   

-  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธาน ี
 -  รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิว้ ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป  

                -  ปพ. 1 : ป ที่จบหลักสูตร หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที ่6  
ปการศึกษา 2559  ฉบับถายเอกสารพรอมนักเรียนเปนผูรับรองสําเนา 
   -  แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รายบุคคล 

  -  แฟมสะสมงาน  ประสบการณ  แสดงผลงานดีเดน ตั้งแตระดับจังหวัดขึ้นไป 
เพื่อประกอบการพิจารณา  

 

          6. กําหนดการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
 6.1  ประเภทหองเรียนพิเศษ 
 

                 รับสมัคร                         วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.   
                                  ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี    
                 สอบคัดเลือก                    วันที่ 4 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น.  
                                  ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
                ประกาศผล                      วันที่ 9  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
                                 ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
                รายงานตัว                      วันที่ 12 มีนาคม  2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
                                 ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
               ประชุมผูปกครองและมอบตัว วันที่ 18 เมษายน  2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
    ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี  
 

    6.2  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและประเภทนักเรียนทั่วไป   
 

                 รับสมัคร                         วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.   
                                  ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี    
                 สอบคัดเลือก                    วันที่ 1 เมษายน  2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น.  
                                  ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
                ประกาศและรายงานตัวผล    วันที่ 5 เมษายน  2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
                                 ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
               ประชุมผูปกครองและมอบตัว วันที่ 19 เมษายน  2560   เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
                                 ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี  
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  6.3  ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
 

                 รับสมัคร                         วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.   
                                  ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี    
                 สอบคัดเลือก                    วันที่ 30 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น.  
                                  ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
                ประกาศและรายงานตัวผล    วันที่ 31 มีนาคม  2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
                                 ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
               สอบขอเขียนเพื่อจัดหองเรียน วันที่ 1 เมษายน 2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น.  
                                  ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
               ประชุมผูปกครองและมอบตัว วันที่ 19 เมษายน  2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
                                ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี  
 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

1. ประเภทการรับนักเรียน 
1.1  ประเภทหองเรียนพิเศษ  จํานวน 5 หอง 

   1.1.1  โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 
(SMTE) จํานวน 1 หอง  รวม 30 คน 
    1.1.2  โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
(พสวท. สมทบ)  จํานวน 1 หอง รวม 40 คน 
   1.1.3  โครงการสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และภาษา (Gifted)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 หอง รวม 40  คน จําแนกตามความสามารถพิเศษของนักเรียน คือ 
  -  ผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร (รับเฉพาะกลุมที่จัดการเรียนเนนวิทย-คณิตเทานั้น) 
  -  ผูมีความสามารถพิเศษดานภาษาไทย 
      -  ผูมีความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ 
(รับตามสัดสวนของผูสอบผานเกณฑแตละความสามารถพิเศษในจํานวนที่เหมาะสม) 
   1.1.4  โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี (Mathematics Science English and Technology : MSET)   จํานวน 1 หอง  รวม 40  คน  
(รับเฉพาะกลุมทีจ่ัดการเรียนเนนวิทย-คณิตเทานั้น) 
  1.1.5   โครงการสงเสริมความสามารถดานศิลปศาสตร (ศิลป – ภาษา) จํานวน 1 หอง 
รวม 40  คน 

 1.2  ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2559  ทีม่ี 
ศักยภาพเหมาะสมดวยการพิจารณาคัดเลือกเขาเรียน จาํนวน  224  คน  จําแนกเปน  
                          กลุมที่จัดการเรียนเนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   จํานวน   96  คน   
                          กลุมที่จัดการเรียนเนนศิลป – คํานวณ      จํานวน   64  คน  
                          กลุมที่จัดการเรียนเนนศิลป – ภาษา         จํานวน   64  คน 
 
 
 
 

(รับเฉพาะกลุมทีจ่ัดการเรียนเนนวิทย-คณิต  
และเนนศิลป-ภาษาเทานั้น) 
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 1.3  ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนสุราษฎรธานั 
จํานวน 56 คน จําแนกเปน 
                          กลุมที่จัดการเรียนเนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   จํานวน    24  คน   
                          กลุมที่จัดการเรียนเนนศิลป – คํานวณ      จํานวน    16  คน  
                          กลุมที่จัดการเรียนเนนศิลป – ภาษา         จํานวน    16  คน 

 2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
  2.1  ประเภทหองเรียนพิเศษ    

 2.1.1  โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 
(SMTE) และ โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  
(พสวท. สมทบ) 

(1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559  หรือเทียบเทา ไมจํากัดอาย ุเปนโสด   

 (2) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่  
1 – 2) ไมต่ํากวา 2.75  

  (3) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุมวิชาวิทยาศาสตร 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 
2.75 

 (4) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุมวิชาคณิตศาสตร 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 
2.75 

 (5) เปนผูมีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี 
 (6) ผูปกครองเปนผูใหการสนับสนุนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการตามที่ 

โรงเรียนกําหนดนอกเหนือจากคาใชจายพื้นฐานที่รัฐกําหนดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 
 

 2.1.2  โครงการสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และภาษา (Gifted)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตามความสามารถพิเศษ 
 -  ผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร (รับเฉพาะกลุมที่จัดการเรียนเนนวิทย-คณิตเทานั้น) 
  -  ผูมีความสามารถพิเศษดานภาษาไทย 
      -  ผูมีความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ 
 

(1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559  หรือเทียบเทา ไมจํากัดอาย ุเปนโสด   

(2) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 – 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไมต่ํากวา 2.75 

(3) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 5 ภาคเรียน ในกลุมวิชาเฉพาะตาม 
ความสามารถพิเศษที่สมัคร ไมต่ํากวา 2.75 

(4) เปนผูมีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี 
(5) ผูปกครองเปนผูใหการสนับสนุนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการตามที่ 

โรงเรียนกําหนดนอกเหนือจากคาใชจายพื้นฐานที่รัฐกําหนดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 
 

 

(รับเฉพาะกลุมทีจ่ัดการเรียนเนนวิทย-คณิต  
และเนนศิลป-ภาษาเทานั้น) 
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     2.1.3  โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี (Mathematics Science English and Technology : MSET)  (รับเฉพาะกลุมที่จัดการเรียนเนนวิทย-
คณิตเทานั้น) 

(1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559  หรือเทียบเทา ไมจํากัดอาย ุเปนโสด   

(2) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 – 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไมต่ํากวา 2.75 

(3) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุมวิชาคณิตศาสตรและกลุมวิชาวิทยาศาสตร   
5 ภาคเรียน รวมกันไมต่ํากวา 2.75 

(4) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา  
2.75 

(5) เปนผูมีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี 
(6) ผูปกครองเปนผูใหการสนับสนุนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการตามที่ 

โรงเรียนกําหนดนอกเหนือจากคาใชจายพื้นฐานที่รัฐกําหนดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 
 

      2.1.4 โครงการสงเสริมความสามารถดานศิลปศาสตร (ศิลป – ภาษา)   
          (1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
 หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 หรือเทียบเทาไมจํากัดอายุ  เปนโสด  
 (2) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่  
1 – 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไมต่ํากวา 2.75 
 (3) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุมวิชาวิชาภาษาไทย กลุมวิชาสังคมศึกษา                 
และกลุมวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชา 5 ภาคเรียน รวมกันไมต่ํากวา 2.75  
 (4) เปนผูมีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี 
   (5) ผูปกครองเปนผูใหการสนับสนุนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการตามที่ 
โรงเรียนกําหนดนอกเหนือจากคาใชจายพื้นฐานที่รัฐกําหนดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู   

 

2.2  ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2559  ทีม่ี 
ศักยภาพเหมาะสมดวยการพิจารณาคัดเลือกเขาเรียน 
                        2.2.1 เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559  โรงเรียนสุราษฎรธานี   
ทีม่ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ภาคเรียนที่ 1)  ไมต่ํากวา 2.00 

 2.3  ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั่วไปจากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนสุราษฎรธานี 
    2.3.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2559  หรือเทียบเทา ไมจํากัดอาย ุ  
เปนโสด 
                        2.3.2 มผีลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
รายบุคคล 
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  3. วิธีการคัดเลือก 
  3.1  ประเภทหองเรียนพิเศษ 
   3.1.1  โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 
(SMTE) และโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี(พสวท. 
สมทบ)  คัดเลือกโดย 
   (1)  สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตรใชขอสอบรวม
ของโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ฯ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวิชา
ภาษาอังกฤษ  ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
   (2)  กําหนดสัดสวนของน้ําหนักคะแนน  ดังนี้ 
     -  วิชาคณิตศาสตร : วิชาวิทยาศาสตร : วิชาภาษาอังกฤษ  =  35 : 35 : 30 

 3.1.2  โครงการสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และภาษา (Gifted)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตามความสามารถพิเศษ  คัดเลือกโดย 
 -  ผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร 
  -  ผูมีความสามารถพิเศษดานภาษาไทย 
      -  ผูมีความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ 
 

   (1)  กลุมที่จัดการเรียนเนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สอบคัดเลือก 3 วิชา 
คือ วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตรใชขอสอบรวมของโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ฯ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิชาภาษาอังกฤษ  ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของ
โรงเรียน 
   (2)  กลุมที่จัดการเรียนเนนศลิป-ภาษา สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ  ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
   (3)  สอบคัดเลือกวัดความสามารถเฉพาะอีก 1 วิชา ตามกลุมความสามารถพิเศษที่
สมัคร  โดยใชขอสอบวัดความสามารถของโรงเรียน 
    (4)  กําหนดสัดสวนของน้ําหนักคะแนน  ดังนี้ 
     -  คะแนนจากการสอบคัดเลือก 3 วิชา รวมกันรอยละ 75  
     -  คะแนนจากการสอบวัดความสามารถเฉพาะ รอยละ 25  
      3.1.3  โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี (MSET)  คัดเลือกโดย 
   (1)  สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร ใชขอสอบรวม
ของโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ฯ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวิชา
ภาษาอังกฤษ  ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
   (2)  กําหนดสัดสวนของน้ําหนักคะแนน  ดังนี้ 
     -  วิชาคณิตศาสตร : วิชาวิทยาศาสตร : วิชาภาษาอังกฤษ  =  30 : 30 : 40 
      3.1.4 โครงการสงเสริมความสามารถดานศิลปศาสตร (ศิลป – ภาษา) คัดเลือกโดย 
   (1)  สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ  
ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
    (2)  กําหนดสัดสวนของน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
     -  วิชาภาษาไทย : วิชาภาษาอังกฤษ : วิชาสังคมศึกษา =  35 : 35 : 30   
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3.2 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2559  ทีม่ ี
ศักยภาพเหมาะสมดวยการพิจารณาคัดเลือกเขาเรียน คัดเลือกโดย 
 (1) จากคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 2 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไมต่ํากวา 2.00 
 (2) เรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของนักเรียนที่สมัคร จนครบตามจํานวน 
ที่ประกาศรับ 
                3.3 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั่วไปจากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนสุราษฎรธานี 
คัดเลือกโดย 
  (1)  กลุมที่จัดการเรียนเนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สอบคัดเลือก 5 วิชา คือ วิชา
คณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ  ใชขอสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
 (2)  กลุมที่จัดการเรียนเนนศลิป-คํานวณ และเนนศิลป-ภาษา สอบคัดเลือก 5 วิชา คือ 
วิชาคณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ  ใชขอสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
  (3)  กําหนดสัดสวนของน้ําหนักคะแนน  ดังนี้ 
    -  คะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน รอยละ 80 
    -  และคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รอยละ 20 
 

 4. หลักฐานการสมัคร     
    4.1 ประเภทหองเรียนพิเศษ 
   -  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธาน ี
  -  รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิว้ ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป  
  -  ปพ. 1 : บ ที่จบหลักสูตร หรือกําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 
      ที่มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)  

   รวม 5 ภาคเรียน ฉบับถายเอกสารพรอมนักเรียนเปนผูรับรองสําเนา 
 

 4.2 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2559  ทีม่ี 
ศักยภาพเหมาะสมดวยการพิจารณาคัดเลือกเขาเรียน 
  -  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธาน ี
  -  รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิว้ ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป  

 4.3 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั่วไป จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนสุราษฎรธานี 
  -  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธาน ี
  -  รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิว้ ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป  
  -  ปพ. 1 : บ ที่จบหลักสูตร หรือกําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 
ที่มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) รวม 5 ภาคเรียน  
ฉบับถายเอกสารพรอมนักเรียนเปนผูรับรองสําเนา 
  -  แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รายบุคคล 
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 5. กําหนดการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
 5.1  ประเภทหองเรียนพิเศษ 
 

  รับสมัคร                          วันท่ี 20 - 24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 08.30 16.30 น. 
   ไมเวนวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
  

สอบวัดความสามารถพิเศษเฉพาะ (Gifted) ตามกลุมความสามารถพเิศษที่สมัคร 
 วันที่ 4 มีนาคม  2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
 ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี 

 สอบคัดเลือก วันที่  5 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
   ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
 ประกาศผล วันที่ 10 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 

ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
 รายงานตัว วันที ่12 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น.  

ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
 ประชุมผูปกครองและมอบตัว วันที่ 18 เมษายน 2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น.  

ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี  
 

   5.2  ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2559  ทีม่ี 
ศักยภาพเหมาะสมดวยการพิจารณาคัดเลือกเขาเรียน 
 

  รับสมัคร                        วันที่ 15-24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
                                  ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
ประกาศผล                    วนัที่ 24 มีนาคม  2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น.  
                                  ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี

 รายงานตัว                     วนัที่ 4 เมษายน 2560  เวลา  09.00 น. – 16.30 น. 
                                  ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
ประชุมผูปกครองและมอบตัว วันที่ 20 เมษายน 2560  เวลา  09.00 น. – 16.30 น. 
  ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี

  5.3  ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั่วไปจากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนสุราษฎรธานี 
 

 รับสมัคร                        วันที่  27-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.   
                                    ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี 
 สอบคัดเลือก                  วนัที่  2 เมษายน  2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
                                    ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
 ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 6 เมษายน  2560  เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
                                    ณ โรงเรียนสุราษฎรธาน ี
  ประชุมผูปกครองและมอบตัว วันที่ 20 เมษายน 2560  เวลา  09.00 น. – 16.30 น. 
   ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี  
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นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ  
  ตามประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560  ขอ 3.3.5, 4) การรับนักเรียนที่มเีงื่อนไขพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
และขอ 3.4.1, 5) การรับนักเรียนถามีเงื่อนไขพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมีรายละเอียดของเงื่อนไขดังนี้         
        

 1.  ประเภทการรับนักเรียน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  นักเรียนตองสมัครและเขาสอบประเภทนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ
หรือประเภทนักเรียนทั่วไปของโรงเรียนสุราษฎรธานี มีผลการสอบเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 
2560 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  เปนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 
2559  และมีศักยภาพเหมาะสมกับแผนการเรียนที่จะเขาเรียนได หรือนักเรียนที่สมัครสอบมผีลการสอบ 
เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนสุราษฎรธานี ในการรับนักเรียน ปการศึกษา 2560 
 

 2.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
 นักเรียนจะตองมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
 1. นักเรียนที่ไดคะแนนสอบเทากันในลําดับสุดทาย 
 2. นักเรียนที่มีขอตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 
 3. นักเรียนทีเ่ปนผูยากไรและดอยโอกาส  
 4. นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพ่ือชาติหรือผูประสบภัยพิบัติที่ตองไดรับการสงเคราะหดูแล 
                     เปนพิเศษ 
 5. นักเรียนโควตาตามขอตกลงของโรงเรียนคูสหกิจหรือโรงเรียนคูพัฒนา หรือโรงเรียนเครือขาย 
 6. นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 7. นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
  8. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2559 ที่มีศักยภาพ
เหมาะสมตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560      
 

                กรณีไมสามารถตัดสินได ใหคณะกรรมการรับนักเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสุราษฎรธานเีปนรายกรณี 
 

3.  กําหนดการรับสมัคร 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

 รับสมัคร วันที่ 27 - 30  มีนาคม  2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.   
 ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี  

 ประกาศผลและรายงานตัว    วันที่  5  เมษายน  2560 เวลา  09.00 – 16.30 น. 
 ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี 

 ประชุมผูปกครองและมอบตัว วันที่ 19 เมษายน   2560 เวลา  09.00 – 16.30 น. 
 ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี 
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 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4   
 รับสมัคร วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.   

 ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี  
 ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  6  เมษายน  2560 เวลา  09.00 – 16.30 น. 
  ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี 
 ประชุมผูปกครองและมอบตัว วันที่ 20 เมษายน  2560 เวลา  09.00 – 16.30 น. 

 ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี 
 

              
                                  ประกาศ   ณ  วันที่  26    มกราคม  พ.ศ. 2560 

                                               

                                                           
           (นายชาญณรงค  ผดุงชอบ)  
            รองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทน       

          ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธาน ี

 
 
 
  

     
 
 

 

  


