ประกาศโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนปกติ ประจาปีการศึกษา 2560
……………..................................………………………………….
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างถ้วนหน้าและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พุทธศักราช 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พุทธศักราช 2545 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ความต้องการของประชาชน และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2560 ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน
สุรธรรมพิทักษ์ จึงกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. ประเภทการรับสมัคร

แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.1 ประเภทที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จานวน 168 คน
- สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET จานวน 168 คน ในพื้นที่ 9 ตาบล ดังนี้
ตาบลในเมือง โพธิ์กลาง หนองไผ่ล้อม ปรุใหญ่ บ้านใหม่ หนองจะบก สุรนารี
หัวทะเล และไชยมงคล
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า
2. ไม่จากัดอายุ รับทั้งชายและหญิง
3. เป็นโสด

คุณสมบัติเฉพาะ
นักเรียนจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยอาศัยอยู่กับ
บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย คนใดคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านที่มีหลักฐานอยู่อาศัยอย่างชัดเจนหรือ
ผู้ปกครองที่ไม่สามารถเป็นเจ้าบ้านได้ แต่อาศัยอยู่จริงมาตั้งแต่นักเรียนเกิดหรืออยู่มานานอย่าง
น้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนพิจารณาหลักฐานการสมัครในเขตพื้นที่บริการต้องเตรียมมาในวันที่สมัคร
กาหนดการ
รับสมัคร

วันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
สอบคัดเลือก
วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. อาคาร 5
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
www.suratham.ac.th และบอร์ดหน้าอาคาร 5
ประชุมผู้ปกครอง/รับเอกสารมอบตัว วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียน
1.2 ประเภทที่ 2 นักเรียนทั่วไป จานวน 140 คน
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า
2. ไม่จากัดอายุ รับทั้งชายและหญิง
3. เป็นโสด
คุณสมบัติเฉพาะ
นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

กาหนดการ
รับสมัคร

วันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
สอบคัดเลือก
วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. อาคาร 5
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
www.suratham.ac.th และบอร์ดหน้าอาคาร 5
ประชุมผู้ปกครอง/รับเอกสารมอบตัว วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียน
1.3 ประเภทที่ 3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอลและกรีฑา จานวน 11 คน
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า
2. กีฬาฟุตบอลรับเฉพาะนักเรียนชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2547 หรือ 2548 จานวน 6 คน
3. กรีฑารับนักเรียนชายและหญิง จานวน 5 คน
4. เป็นโสด

คุณสมบัติเฉพาะ
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทกีฬาฟุตบอล มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดี
ประเภทกรีฑา มีความสามารถด้านกรีฑาเป็นอย่างดี
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ผู้ปกครองพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
ได้รับรางวัลที่ 1 , 2 , 3 ในการแข่งขันรายการต่าง ๆ
(ระดับอาเภอ จังหวัด พร้อมแนบหลักฐาน)

กาหนดการ
รับสมัคร

วันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
คัดเลือก
วันที่ 30 มีนาคม 2560 (ให้นักเรียนนาชุดกีฬาฟุตบอลมาเปลี่ยน)
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ประกาศผล
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
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สอบวัดความรู้พื้นฐาน
วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. อาคาร 5
ประชุมผู้ปกครอง/รับเอกสารมอบตัว วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียน
1.4 ประเภทที่ 4 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จานวน 17 คน
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า
2. ไม่จากัดอายุ รับทั้งชายและหญิง
3. เป็นโสด
คุณสมบัติเฉพาะ
1. นักเรียนจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
คนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
2. เป็นนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ดังนี้
2.1 นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
2.2 นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
2.3 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
2.4 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
2.5 นักเรียนเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
2.6 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

กาหนดการ
รับสมัคร

วันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
สอบคัดเลือก
วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. อาคาร 5
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
www.suratham.ac.th และบอร์ดหน้าอาคาร 5
ประชุมผู้ปกครอง/รับเอกสารมอบตัว วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียน
หมายเหตุ - การสอบคัดเลือกและการทดสอบความพร้อมพื้นฐาน สอบใน 5 วิชาหลัก คิดเป็นร้อยละ
80 โดยรวมคะแนน O-NET คิดเป็นร้อยละ 20 (80 : 20) ซึ่งการพิจารณาคะแนนรวมจากผลการสอบคัดเลือก
และการทดสอบความพร้อมพื้นฐาน (ร้อยละ 80) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย สังคมศึกษา คิดเป็นคะแนนร้อยละ 90 ของผลการสอบคัดเลือกฯ และส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ
คิดเป็นคะแนนร้อยละ 10 ของผลการสอบคัดเลือกฯ
- ผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท ต้องมาประชุมในวันที่ 5 เมษายน
2560 ถ้าไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์

2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน พร้อมสาเนารับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 ใบ ปพ.1 : ป (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ฉบับจริง พร้อมสาเนารับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 รูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) สี หรือขาวดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป แต่งเครื่องแบบนักเรียน
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา สาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัคร
2.5 เอกสารรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2559 จากสถานศึกษาเดิม (สามารถ Print Out จาก Internet ได้)
ยื่นคะแนนในวันสมัคร
2.6 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ
2.7 การรับรองเอกสาร ให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง หากมีการปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะตัดสิทธิ์
การรับเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3. การจัดเรียงเอกสารการสมัครเข้าเรียน
3.1 ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกาหนด พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
3.2 สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.3 สาเนาใบ ปพ. 1 : ป (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ฉบับจริง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.4 เอกสารรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2559 จากสถานศึกษาเดิม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.5 เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี
4. การรับใบสมัครและคู่มือการรับสมัคร
ติดต่อซื้อคู่มือรับสมัครและรับใบสมัครที่ห้องวิชาการ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ในวันเวลาราชการ
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ประเภท
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผล/
มอบตัว
รายงานตัว
27-30 มีนาคม 2560
1 เมษายน 2560
5 เมษายน 2560
19 เมษายน 2560
นักเรียนทั่วไป
สอบคัดเลือกและ
คะแนน O-NET
27-30 มีนาคม 2560
1 เมษายน 2560
5 เมษายน 2560
19 เมษายน 2560
นักเรียนในเขตพื้นที่
บริการ
คัดเลือก
31 มีนาคม 2560
19 เมษายน 2560
นักเรียนความสามารถ 27–28 มีนาคม 2560
30
มี
น
าคม
2560
พิเศษด้านกีฬาฟุตบอล
27-30 มีนาคม 2560
1 เมษายน 2560
5 เมษายน 2560
19 เมษายน 2560
เงื่อนไขพิเศษ
หมายเหตุ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
ที่หอประชุมโรงเรียน
5. วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน รวม 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ
วัน เดือน ปี

เวลาสอบ

รายวิชา

1 เมษายน 2560

08.30 – 10.00 น.

ชุดที่ 1 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

10.00 – 11.30 น.

ชุดที่ 2 วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

11.30 – 12.00 น.
ชุดที่ 3 ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ หากคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ ตามลาดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. แผนการรับ
จานวน 4 ห้อง นักเรียน 192 คน
 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

จานวน 2 ห้อง นักเรียน 96 คน

 กลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษา

จานวน 1 ห้อง นักเรียน 48 คน

 กลุ่มการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา

จานวน 1 ห้อง นักเรียน 48 คน

2. ประเภทและจานวนที่รับ
2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จานวน 154 คน
 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

จานวน 76 คน

 กลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษา

จานวน 39 คน

 กลุ่มการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา

จานวน 39 คน

คุณสมบัติ
1. เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
2. มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560 ตามที่โรงเรียนกาหนด
กาหนดการ
รับสมัคร
สอบคัดเลือก

วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559
เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ห้องวิชาการ อาคาร 5
วันที่ 27 ธันวาคม 2559

ประกาศผลการคัดเลือก
สอบวัดพื้นฐานความรู้

วันที่ 6 มกราคม 2560
วันที่ 2 เมษายน 2560
เวลา 08.30-12.00 น. (เฉพาะห้องเรียนปกติ สอบจัดห้อง)
อาคาร 5
ประชุมผู้ปกครอง/รับเอกสารมอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2560
เวลา 08.30-12.00 น. (ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
ณ หอประชุมโรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 20 เมษายน 2560
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน

2.2 นักเรียนทั่วไป
นักเรียนทั่วไป

จานวน 38 คน

 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

จานวน 20 คน

 กลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษา

จานวน 9 คน

 กลุ่มการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา

จานวน 9 คน

คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
2. ไม่จากัดอายุ รับทั้งชายและหญิง
3. เป็นโสด
4. มีคุณสมบัติเฉพาะตามกลุ่มการเรียนที่กาหนด
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน พร้อมสาเนารับรองสาเนาถูกต้อง
3. ปพ.1: บ (กรณีจบการศึกษา) หรือ ปพ.7 (ใบรับรองการศึกษา) จากโรงเรียนเดิมแสดงว่า
กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่าฉบับจริงพร้อมสาเนาเอกสาร
4. เอกสารรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (สามารถ Print Out จาก Internet ได้) ยื่นคะแนนในวันสมัคร
5. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป สาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัคร
6. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ

กาหนดการ
รับสมัคร

วันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

สอบคัดเลือก

วันที่ 2 เมษายน 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น. อาคาร 5

ประกาศผล

วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
www.suratham.ac.th และบอร์ดหน้าอาคาร 5
ประชุมผู้ปกครอง/รับเอกสารมอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียน (ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ 20 เมษายน 2560
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน

3. การจัดเรียงเอกสารการสมัครเข้าเรียน
3.1 ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกาหนด พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
3.2 สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.4 สาเนาใบ ปพ.1 : บ (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ฉบับจริง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.5 เอกสารรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จากสถานศึกษาเดิมพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(สามารถ Print Out จาก Internet ได้)
3.6 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ ต้องนาเอกสารฉบับจริงทุกฉบับ มาแสดงที่โต๊ะตรวจหลักฐานเพื่อการตรวจสอบด้วย

4. การรับใบสมัครและคู่มือการรับสมัคร
ติดต่อซื้อคู่มือรับสมัครและรับใบสมัครที่ห้องวิชาการ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ในวันเวลาราชการ
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ประเภท
นักเรียนทั่วไป
สอบคัดเลือกและ
คะแนน O-NET

รับสมัคร

สอบคัดเลือก

ประกาศผล/
รายงานตัว

มอบตัว

27-30 มีนาคม 2560

2 เมษายน 2560

6 เมษายน 2560

20 เมษายน 2560

หมายเหตุ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท ในวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
ที่หอประชุมโรงเรียน
5. วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน รวม 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ
วัน เดือน ปี

เวลาสอบ

รายวิชา

2 เมษายน 2560

08.30 – 10.00 น.

ชุดที่ 1 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

10.00 – 11.30 น.

ชุดที่ 2 วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

11.30 – 12.00 น.

ชุดที่ 3 ภาษาอังกฤษ

6. ข้อกาหนดอื่น
ๆ
6.1 ผู้สมัครจะต้องเลือกกลุ่มการเรียนที่สนใจให้ถูกต้องและปฏิบัติตามปฏิทินการรับนักเรียนอย่าง
เคร่งครัด และอาจมีประกาศเพิ่มเติมในรายละเอียดอื่น ๆ ผู้สมัครและผู้ปกครองจะต้องติดตามเพื่อประโยชน์และ
สิทธิ์ของผู้สมัคร
6.2 การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก พิจารณาและจัดลาดับจากคะแนนสูงสุดไปต่าสุดตามลาดับ ใน
กรณีที่นักเรียนมีคะแนนสอบ (คะแนนรวม) เท่ากันจะพิจารณาคะแนนจากรายวิชาต่าง ๆ เรียงตามลาดับวิชาของ
กลุ่มการเรียน ดังนี้
- กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ พิจารณาจากวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
- กลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษา พิจารณาจากวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
- กลุ่มการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา พิจารณาจากวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา

เงื่อนไขการสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
1.
2.
3.
4.

นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
เอกสารการสมัครต้องนามาให้ครบในวันสมัครและลงลายมือรับรองเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อย
นักเรียนต้องมีผู้ปกครองนามาสมัคร
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท จะได้รับเอกสารการมอบตัวในวันประชุมผู้ปกครอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 วันที่ 6 เมษายน 2560 ซึ่งนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารทุกฉบับให้สมบูรณ์พร้อม
หลักฐานเพื่อนามามอบตัวในวันที่ 19 เมษายน 2560 และวันที่ 20 เมษายน 2560 ตามลาดับ
รายชื่อโรงเรียนเครือข่าย ปีการศึกษา 2560

ชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

เครือข่ายกับ
1
2
3

ชื่อโรงเรียน
โคราชพิทยาคม
บุญวัฒนา 2
พุดซาพิทยาคม

อนึ่งโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ด้วยกระบวนการรับนักเรียน
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายโกศล พงษ์พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

