ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โครงการสงเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
แบบหองเรียนพิเศษตามแนวทางของ สสวท.และ สอวน. (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ปการศึกษา 2556
-----------------------------------------

ตามที่โรงเรียนสุราษฎรธานีไดดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ประเภทนักเรียนทีจ่ ัดหองเรียนพิเศษโครงการสงเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน แบบหองเรียนพิเศษตามแนวทางของ สสวท.และ สอวน. และ โครงการสงเสริม
ความ สามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประจําปการศึกษา 255๖ และรับ
มอบตัวนักเรียน เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2556 ไปแลวนั้น ปรากฏวามีนักเรียนไมมามอบตัวโครงการสงเสริม
ความสามารถพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน แบบหองเรียนพิเศษตามแนวทาง
ของ สสวท.และ สอวน. จํานวน 4 คน และ โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 6 คน
จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ตามบัญชีรายชื่อทายประกาศฉบับนี้ และ
ใหผสู อบเขาเรียนไดตามบัญชีที่แนบทายประกาศ ดําเนินการดังนี้
1. นักเรียนรายงานตัว วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองวิชาการ อาคาร 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี ผูไมมารายงานตัวตามกําหนด วัน เวลา ดังกลาว ถือวา
สละสิทธิ์ ในการเขาเรียน และจะเรียกรายชื่อนักเรียนทีม่ ีคะแนนในลําดับถัดไป
2. ประชุมผูปกครองและมอบตัวนักเรียน วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา 09.00 น.
ณ หองปจจักขะภัติ อาคาร 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี โดยดําเนินการ ดังนี้
2.1 ลงชื่อเขารับการประชุมผูปกครอง
2.2 เตรียมเอกสารหลักฐาน มายื่นตอทางโรงเรียนในวันมอบตัว ประกอบดวย
(๑) ชุดมอบตัวนักเรียน
(๒) หลักฐานการเรียน ปพ. 1:ป จบหลักสูตรประถมศึกษา ฉบับจริงพรอมฉบับ
ถายเอกสารรับรองสําเนา 1 ฉบับ (หนา/หลัง) ๑ ฉบับ
(เอกสารฉบับนี้ โรงเรียนผอนผันใหผูปกครองนํามายื่น ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๔
เมษายน ๒๕๕๖ ณ สํานักงานวิชาการ อาคาร ๓ โรงเรียนสุราษฎรธานี หากไมสามารถนําหลักฐานมายื่น
ภายในวันเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน)

-2(๓) สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อ - สกุล บิดา มารดา และนักเรียน ฉบับจริงพรอม
ฉบับถายเอกสาร 1 ฉบับ กรณีที่นักเรียนไมมีชื่อในทะเบียนบานรวมกับบิดา มารดา ใหนําสําเนาทะเบียนบาน
ที่มีชื่อ – สกุลของนักเรียนอยูกบั ผูปกครองฉบับจริงพรอมฉบับถายเอกสาร 1 ฉบับ และฉบับทีม่ ีชื่อ – สกุล
บิดาและมารดา ฉบับจริงพรอมฉบับถายเอกสาร อีก 1 ฉบับ
(๔) สูติบัตรของนักเรียนฉบับถายเอกสาร ๑ ฉบับ
(๕) ใบแจงผลการตรวจหมูเลือดของนักเรียน 1 ฉบับ
(๖) เอกสารสําคัญอื่น ๆ เชน ใบเปลีย่ นชื่อ ชื่อสกุล ฉบับถายเอกสาร (กรณีที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงขอมูลในหลักฐานการเรียน) ฯลฯ
(๗) ชําระเงินสนับสนุนคาใชจายในกิจกรรมในโครงการสงเสริมความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนแบบหองเรียนพิเศษตามแนวทางของ สสวท.และ
สอวน. / โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน
7,500 บาท พรอมคาประกันอุบัติเหตุรายบุคคล
3. ผูปกครองนักเรียนตองสมัครเปนสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนสุราษฎรธานี
โดยชําระเงินคาลงทะเบียน สมาชิกสมาคมแรกเขาของสมาคมฯ เปนเงิน 200 บาท คาบํารุงสมาคมผูปกครอง
และครู เปนเงิน 300 บาท / ชวงชั้น

จึงประกาศใหทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 255๖
วาที่รอยตรี
(ทวีศักดิ์ ยศถา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี

บัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันไดประเภทนักเรียนหองเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โครงการสงเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
แบบหองเรียนพิเศษตามแนวทางของ สสวท.และ สอวน. (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
ปการศึกษา 2556
ลําดับ
1
2
3
4

เลขที่สมัคร
20536
20182
20258
20368

เพศ
ช
ช
ญ
ญ

ชื่อ-สกุล
ชยุตม
ขาวปน
กัณฑเอนก
พรัดมะลิ
เอมี จณิสตา กรีน
กันทิชา
หอธนสมบัติ

คะแนน(%)
48.25
48.16
48.00
47.00

บัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันไดประเภทนักเรียนหองเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โครงการสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ปการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

เลขทีส่ มัคร
20054
20287
20303
20216
20304
20404

เพศ
ช
ญ
ญ
ญ
ช
ญ

ชื่อ-สกุล
ศรัณย
ทองศรี
ชนัญชิดา
พันเสรีวงศ
วริศรา
เลี้ยงสุพงศ
ทัศนมน
อินทรเสวียด
กฤตภาส
ภูวัฒนาพันธ
ปยอร
ศรีนามวงศ

คะแนน(%)
39.43
39.26
39.25
38.73
38.70
38.53

