ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธานี
เรื่อง การรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2556
-------------------------------ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2556
เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ
เจตนารมณของรั ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติก ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาภาคบั ง คับ พ.ศ. 2545
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ห ารราชการกระทรวง ศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.2546 พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่ องวิธีก ารกระจายอํานาจการบริ หาร และการจัดการการศึก ษาของเลขาธิก ารคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน พ.ศ.2550 นโยบายรัฐ บาล นโยบายกระทรวงศึก ษาธิก าร และความตอ งการของประชาชน
ตลอดจนความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุราษฎรธานี และคณะกรรมการรับ
นักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี จึงกําหนดการรับนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ของโรงเรียนสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2556 ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไวดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1. การกําหนดเขตพื้นที่บริการ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสุราษฎรธานี คือ เขตพื้นที่อําเภอเมือง
สุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี เปนเขตพืน้ ทีบ่ ริการ โดยมีชื่อนักเรียนอยูในทะเบียนบานและเรียนในโรงเรียน
ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่บริการ
2. ประเภทการรับนักเรียน
2.1 ประเภทหองเรียนพิเศษ จํานวน 6 หอง
2.1.1 โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน แบบหองเรียนพิเศษตามแนวทางของ สสวท. และสอวน. จํานวน 1 หอง รวม 30 คน
2.1.2 โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 1 หอง รวม 40 คน
2.1.3 โครงการสงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (Enrich English
and Technology : EET) จํานวน 2 หอง หองละ 40 คน รวม 80 คน
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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 112 คน
2.4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จํานวน 8 คน แบงการรับสมัคร ดังนี้
ดานกรีฑา จํานวน 4 คน และดานศิลปะ จํานวน 4 คน (นาฏศิลป/ดนตรีไทย/ดุริยางค/ทัศนศิลป)
3. คุณสมบัติของผูสมัคร
3.1 ประเภทหองเรียนพิเศษ
3.1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 หรือ เทียบเทา ไมจํากัดอายุ เปนโสด
3.1.2 มีความประพฤติเรียบรอย สุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง และอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข
3.1.3 ผูปกครองเปนผูใหการสนับสนุนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการตามที่โรงเรียน
กําหนดนอกเหนือจากคาใชจายพื้นฐานที่รัฐกําหนด ตลอดระยะเวลาที่ศกึ ษาอยู
3.1.4 กําหนดผลการเรียนกลุมวิชาภาษาอังกฤษของผูส มัครในโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการสงเสริมความสามารถดานภาษา
อังกฤษและเทคโนโลยี (EET) ดังนี้ ไดผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุมวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไมต่ํากวา 3.00
3.2 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
3.2.1 สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 หรือเทียบเทา จากโรงเรียนในเขต
พื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 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 2555 หรือเทียบเทา จากโรงเรียนทั่วประเทศ
ไมจํากัดอายุ เปนโสด
3.3.2 มีความประพฤติเรียบรอย สุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง และอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข
3.3.3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 รายบุคคล
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3.4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
3.4.1 สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 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 ตั้งแตระดับจังหวัดขึ้นไป เพื่อ
ประกอบการสมัครและการพิจารณา ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
3.4.5 เขียนเอกสารเปนลายลักษณอักษรวาสามารถปฏิบัติภารกิจตามความสามารถพิเศษ
ในขณะที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสุราษฎรธานีได
3.4.6 ผูไดรับคัดเลือกตองสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนสุราษฎรธานี
เพื่อจัดหองเรียน
4. วิธีการคัดเลือก
4.1 ประเภทหองเรียนพิเศษ
4.1.1 โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน แบบหองเรียนพิเศษตามแนวทางของ สสวท. และสอวน. และ
โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร มัธยมศึกษา
ตอนตน คัดเลือกโดย
(1) สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร ใชขอสอบของ สสวท.
และวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
(2) กําหนดสัดสวนของน้ําหนักคะแนน ดังนี้
- วิชาคณิตศาสตร : วิชาวิทยาศาสตร : วิชาภาษาอังกฤษ = 35 : 35 : 30
4.1.2 โครงการสงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (EET) คัดเลือกโดย
(1) สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร ใชขอสอบของ สสวท.
และวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
(2) กําหนดสัดสวนของน้ําหนักคะแนน ดังนี้
- วิชาคณิตศาสตร : วิชาวิทยาศาสตร : วิชาภาษาอังกฤษ = 30 : 30 : 40
4.1.3 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ (EP) คัดเลือกโดย
(1) สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร ใชขอสอบของ สสวท.
และวิชาภาษาอังกฤษ โดย ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
(2) ไดคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ ผานเกณฑรอ ยละ 50
(3) กําหนดสัดสวนของน้ําหนักคะแนน ดังนี้
- วิชาคณิตศาสตร : วิชาวิทยาศาสตร : วิชาภาษาอังกฤษ = 30: 30 : 40
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4.2 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนทั่วไป คัดเลือกโดย
(1) สอบคัดเลือก 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
(2) น้ําหนักคะแนนของแตละวิชาเทากัน และกําหนดสัดสวน ดังนี้
- คะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการ รอยละ 80
- และคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รอยละ 20
4.3 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คัดเลือกโดย
(1) ทดสอบความสามารถพิเศษภาคปฏิบัติเฉพาะดานที่สมัคร
(2) พิจารณาผลงานจากแฟมสะสมงาน เกียรติบัตรหรือรางวัลที่ไดรบั
(3) สอบขอเขียน 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อจัดหองเรียน
5. หลักฐานการสมัคร
5.1 ประเภทหองเรียนพิเศษ
5.1.1 โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน แบบหองเรียนพิเศษตามแนวทางของ สสวท. และสอวน. และ
โครงการสงเสริมความสามารถ ดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน
- ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธานี
- รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป
- ปพ. 1 : ป ที่จบหลักสูตร หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2555 ฉบับถายเอกสารพรอมนักเรียนเปนผูร ับรองสําเนา
5.1.2 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
(EP) และโครงการสงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (EET)
- ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธานี
- รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป
- ปพ. 1 : ป ที่จบหลักสูตร หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2555 ฉบับถายเอกสารพรอมนักเรียนเปนผูร ับรองสําเนา
- หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุมวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากโรงเรียนที่ศึกษาอยู ไมต่ํากวา 3.00
5.2 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
- ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธานี
- รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป
- ปพ. 1 : ป ที่จบหลักสูตร หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2555 ฉบับถายเอกสารพรอมนักเรียนเปนผูร ับรองสําเนา
- สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อ-สกุล นักเรียน ฉบับจริงพรอมฉบับถายเอกสาร 1 ฉบับ
พรอมนักเรียนเปนผูรบั รองสําเนา
- แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รายบุคคล

~5~

5.3 ประเภทนักเรียนทั่วไป
- ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธานี
- รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป
- ปพ. 1 : ป ที่จบหลักสูตร หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2555 ฉบับถายเอกสารพรอมนักเรียนเปนผูร ับรองสําเนา
- แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รายบุคคล
5.4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
- ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธานี
- รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป
- ปพ. 1 : ป ที่จบหลักสูตร หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2555 ฉบับถายเอกสารพรอมนักเรียนเปนผูร ับรองสําเนา
- แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รายบุคคล
- มีแฟมสะสมงาน ประสบการณ แสดงผลงานดีเดน ตั้งแตระดับจังหวัดขึ้นไป
เพื่อประกอบการพิจารณา
6. กําหนดการรับสมัคร
6.1 ประเภทหองเรียนพิเศษ
รับสมัคร

วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
สอบคัดเลือก
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
ประกาศผล
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
รายงานตัว
วันที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
ประชุมผูปกครองและมอบตัว วันที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
6.2 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและประเภทนักเรียนทั่วไป
รับสมัคร

วันที่ 14- 18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
สอบคัดเลือก
วันที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
ประชุมผูปกครองและมอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
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6.3 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รับสมัคร

วันที่ 14-15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
คัดเลือกความสามารถพิเศษ วันที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น..
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
สอบขอเขียนเพื่อจัดหองเรียน วันที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
ประชุมผูปกครองและมอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
1. ประเภทการรับนักเรียน
1.1 ประเภทหองเรียนพิเศษ จํานวน 5 หอง
1.1.1 โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม ( MOU สพฐ.) จํานวน 1 หอง รวม 30 คน
1.1.2 โครงการพัฒนาและสงเสริมผูม ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี (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
(รับเฉพาะกลุมที่จัดการเรียนเนนวิทย-คณิต
- ผูมีความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ และเนนศิลป-ภาษาเทานั้น)
(รับตามสัดสวนของผูสอบผานเกณฑแตละความสามารถพิเศษในจํานวนที่เหมาะสม)
1.1.4 โครงการสงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (Enrich English
and Technology : EET) จํานวน 1 หอง รวม 40 คน (รับเฉพาะกลุมที่จัดการเรียนเนนวิทย-คณิตเทานั้น)
1.1.5 โครงการสงเสริมความสามารถดานศิลปศาสตร (ศิลป – ภาษา) จํานวน 1 หอง
รวม 40 คน
1.2 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2555 ทีม่ ี
ศักยภาพเหมาะสมดวยการพิจารณาคัดเลือกเขาเรียน จํานวน 224 คน จําแนกเปน
กลุมที่จัดการเรียนเนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 130 คน
กลุมทีจ่ ัดการเรียนเนนศิลป – คํานวณ
จํานวน 30 คน
กลุมที่จัดการเรียนเนนศิลป – ภาษา
จํานวน 64 คน
1.3 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
จํานวน 56 คน จําแนกเปน
กลุมที่จัดการเรียนเนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 30 คน
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กลุมทีจ่ ัดการเรียนเนนศิลป – คํานวณ
กลุมที่จัดการเรียนเนนศิลป – ภาษา

จํานวน 10 คน
จํานวน 16 คน

2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 ประเภทหองเรียนพิเศษ
2.1.1 โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม ( MOU สพฐ.) และ โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (พสวท. สมทบ)
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555
หรือเทียบเทา ไมจํากัดอายุ เปนโสด
(2) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00
(3) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุมวิชาวิทยาศาสตร 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา
3.00
(4) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุมวิชาคณิตศาสตร 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา
3.00
(5) เปนผูมีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี
(6) ผูปกครองเปนผูใหการสนับสนุนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการตามที่
โรงเรียนกําหนดนอกเหนือจากคาใชจายพื้นฐานทีร่ ัฐกําหนดตลอดระยะเวลา
ที่ศึกษาอยู
2.1.2 โครงการสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และภาษา (Gifted)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตามความสามารถพิเศษ
- ผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร (รับเฉพาะกลุมที่จัดการเรียนเนนวิทย-คณิตเทานั้น)
- ผูมีความสามารถพิเศษดานภาษาไทย
(รับเฉพาะกลุมที่จัดการเรียนเนนวิทย-คณิต
- ผูมีความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ และเนนศิลป-ภาษาเทานั้น)
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555
หรือเทียบเทา ไมจํากัดอายุ เปนโสด
(2) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00
(3) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 5 ภาคเรียน ในกลุมวิชาเฉพาะตาม
ความสามารถพิเศษที่สมัคร ไมต่ํากวา 3.00
(4) เปนผูมีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี
(5) ผูปกครองเปนผูใหการสนับสนุนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการตามที่
โรงเรียนกําหนดนอกเหนือจากคาใชจายพื้นฐานที่รัฐกําหนดตลอดระยะเวลา
ที่ศึกษาอยู
2.1.3 โครงการสงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (Enrich
English and Technology : EET) (รับเฉพาะกลุมที่จัดการเรียนเนนวิทย-คณิตเทานั้น)
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
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หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555
หรือเทียบเทา ไมจํากัดอายุ เปนโสด
(2) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00
(3) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุม วิชาคณิตศาสตรและกลุมวิชาวิทยาศาสตร 5
ภาคเรียน รวมกันไมต่ํากวา 3.00
(4) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา
3.00
(5) เปนผูมีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี
(6) ผูปกครองเปนผูใหการสนับสนุนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการตามที่
โรงเรียนกําหนดนอกเหนือจากคาใชจายพื้นฐานที่รัฐกําหนดตลอดระยะเวลา
ที่ศึกษาอยู
2.1.4 โครงการสงเสริมความสามารถดานศิลปศาสตร (ศิลป – ภาษา)
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555
หรือเทียบเทาไมจํากัดอายุ เปนโสด
(2) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75
(3) ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุมวิชาวิชาภาษาไทย กลุมวิชาสังคมศึกษา
และกลุมวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชา 5 ภาคเรียน รวมกันไมต่ํากวา 2.75
(4) เปนผูมีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี
(5) ผูปกครองเปนผูใหการสนับสนุนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการตามที่
โรงเรียนกําหนดนอกเหนือจากคาใชจายพื้นฐานทีร่ ัฐกําหนดตลอดระยะเวลา
ที่ศึกษาอยู
2.2 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2555 ที่มี
ศักยภาพเหมาะสมดวยการพิจารณาคัดเลือกเขาเรียน
2.2.1 เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนสุราษฎรธานี
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00
2.3 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
2.3.1 เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ทุกวิชา 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00
3. วิธีการคัดเลือก
3.1 ประเภทหองเรียนพิเศษ
3.1.1 โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม ( MOU สพฐ.) และโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (พสวท. สมทบ) คัดเลือกโดย
(1) สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตรใชขอสอบของ
สสวท. และวิชาภาษาอังกฤษ ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
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(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 วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตรใชขอสอบของ สสวท. และวิชาภาษาอังกฤษ ใชขอสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
(2) กลุมที่จัดการเรียนเนนศิลป-ภาษา สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
(3) สอบคัดเลือกวัดความสามารถเฉพาะอีก 1 วิชา ตามกลุมความสามารถพิเศษที่
สมัคร โดยใชขอสอบวัดความสามารถของโรงเรียน
(4) กําหนดสัดสวนของน้ําหนักคะแนน ดังนี้
- คะแนนจากการสอบคัดเลือก 3 วิชา รวมกันรอยละ 60
- คะแนนจากการสอบวัดความสามารถพิเศษเฉพาะ รอยละ 40
3.1.3 โครงการสงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (Enrich
English and Technology : EET) คัดเลือกโดย
(1) สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร ใชขอสอบของ
สสวท. และวิชาภาษาอังกฤษ ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
(2) กําหนดสัดสวนของน้ําหนักคะแนน ดังนี้
- วิชาคณิตศาสตร : วิชาวิทยาศาสตร : วิชาภาษาอังกฤษ = 30 : 30 : 40
3.1.4 โครงการสงเสริมความสามารถดานศิลปศาสตร (ศิลป – ภาษา) คัดเลือกโดย
(1) สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา และวิชา
ภาษาอังกฤษ ใชขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
(2) กําหนดสัดสวนของน้ําหนักคะแนน ดังนี้
- วิชาภาษาไทย : วิชาภาษาอังกฤษ : วิชาสังคมศึกษา = 35 : 35 : 30
3.2 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2555 ที่มี
ศักยภาพเหมาะสมดวยการพิจารณาคัดเลือกเขาเรียน คัดเลือกโดย
(1) จากคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00
(2) เรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของนักเรียนที่สมัคร จนถึงจํานวนที่ประกาศรับ
3.3 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม คัดเลือกโดย
(1) กลุมที่จัดการเรียนเนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สอบคัดเลือก 5 วิชา คือ วิชา
คณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ ใชขอสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
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(2) กลุมที่จัดการเรียนเนนศิลปคํานวณ และเนนศิลป-ภาษา สอบคัดเลือก 5 วิชา คือ
วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ ใชขอสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
(3) กําหนดสัดสวนของน้ําหนักคะแนน ดังนี้
- คะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน รอยละ 80
- คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รอยละ 20
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ประเภทหองเรียนพิเศษ
- ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธานี
- รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป
- ปพ. 1 : บ ที่จบหลักสูตร หรือกําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555
ที่มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)
รวม 5 ภาคเรียน ฉบับถายเอกสารพรอม นักเรียนเปนผูร บั รองสําเนา
4.2 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2555 ทีม่ ี
ศักยภาพเหมาะสมดวยการพิจารณาคัดเลือกเขาเรียน
- ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธานี
- รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป
4.3 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
- ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสุราษฎรธานี
- รูปถายนักเรียนปจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร จํานวน 2 รูป
- ปพ. 1 : บ ที่จบหลักสูตร หรือกําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555
ที่มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)
รวม 5 ภาคเรียน ฉบับถายเอกสารพรอม นักเรียนเปนผูร บั รองสําเนา
- แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รายบุคคล
5. กําหนดการรับสมัคร
5.1 ประเภทหองเรียนพิเศษ
รับสมัคร

วันที่ 14-18 กุมภาพันธ 2556 เวลา 08.30– 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี

สอบวัดความสามารถพิเศษเฉพาะ (Gifted) ตามกลุมความสามารถพิเศษที่สมัคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
สอบคัดเลือก

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
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ประกาศผล

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
รายงานตัว
วันที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
ประชุมผูปกครองและมอบตัว วันที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
5.2 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2555 ทีม่ ี
ศักยภาพเหมาะสมดวยการพิจารณาคัดเลือกเขาเรียน
รับสมัคร

วันที่ 11 - 25 มกราคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
ประกาศผล
วันที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
รายงานตัว
วันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
ประชุมผูปกครองและมอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
5.3 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
รับสมัคร

วันที่ 14 -18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
สอบคัดเลือก
วันที่ 24 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
ประกาศผล
วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
รายงานตัว
วันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
ประชุมผูปกครองและมอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ
ตามประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2556 ขอ 4) รวมทั้งเงื่อนไขพิเศษดวย โดยมีรายละเอียดของเงื่อนไขดังนี้
1. ประเภทการรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นักเรียนตองสมัครและเขาสอบประเภทนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ ริการ
และประเภทนักเรียนทั่วไปของโรงเรียนสุราษฎรธานี
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมีศักยภาพ
เหมาะสมกับแผนการเรียนที่จะเขาเรียนได
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
นักเรียนจะตองมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1. เปนนักเรียนทีม่ ีคะแนนสอบเทากันในลําดับสุดทาย
2. นักเรียนที่มีขอตกลงในการจัดตัง้ โรงเรียน
3. นักเรียนเปนผูยากไรและดอยโอกาส
4. นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบภัยพิบตั ิที่ตองไดรบั การสงเคราะหดูแล
เปนพิเศษ
5. นักเรียนโควตาตามขอตกลงของโรงเรียนคูสหกิจหรือโรงเรียนคูพัฒนา หรือโรงเรียนเครือขาย
6. นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
7. นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูท ําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนอยางตอเนื่อง
กรณีไมสามารถตัดสินไดใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนรายๆ
3. กําหนดการรับสมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
รับสมัคร
ประกาศผลและรายงานตัว
ประชุมผูปกครองและมอบตัว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
รับสมัคร
ประกาศผลและรายงานตัว
ประชุมผูปกครองและมอบตัว

วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี
วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556

วาที่รอยตรี
(ทวีศักดิ์ ยศถา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี

