ประกาศโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนโครงการพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560
……………………………………………….
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) โครงการส่งเสริม
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Science Math English Program :
SME) โครงการเตรียมทหาร (Pre-Cadet) และโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated
Studies : EIS) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Intensive Program : IP) โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
(Pre-Engineer) โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตรกลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษา (ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยบูรณาการในสาระวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated Studies : EIS) ) โครงการเรียนร่วมสอง
หลักสูตรกลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษา (ปวช.สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) และโครงการส่งเสริม
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เข้มฟิสิกส์ (Physic English and
Mathematic : PEM) ประจาปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 จึงกาหนดการรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. จานวนที่รับ จานวน 7 ห้อง นักเรียน 240 คน ดังนี้
1.1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP) จานวน 30 คน (1 ห้อง)
1.2 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
(Science Math English Program : SME) จานวน 70 คน (2 ห้อง)
1.3 โครงการเตรียมทหาร (Pre-Cadet ) จานวน 35 คน (1 ห้อง)
1.4 โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยบูรณาการในสาระวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated Studies : EIS) จานวน 105 คน
(3 ห้อง)
2. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือนักเรียนที่มีภูมิลาเนาทั้งในและนอก
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ (ทั่วประเทศ) ที่สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ

กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความสามารถและความสนใจด้านต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
2) ไม่จากัดอายุ รับทั้งชายและหญิง
3) มีความถนัดและสนใจภาษาอังกฤษ
4) เป็นโสด
5) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
2) ทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ฉบับ
3) ปพ.1:ป (กรณีจบการศึกษา) หรือ ปพ.7 (ใบรับรองการศึกษา) ของโรงเรียน
เดิมที่แสดงว่ากาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
4) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สวมเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นดา จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
2.2 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
(Science Math English Program : SME)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
2) ไม่จากัดอายุ รับทั้งชายและหญิง
3) มีความถนัดและสนใจวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
4) มีผลการเรียน ป.4 – ป.6 เทอม 1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00
5) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ป.4 – ป.6 เทอม 1 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 3.00
6) เป็นโสด
7) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
2) ทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ฉบับ
3) ปพ.1:ป (กรณีจบการศึกษา) หรือ ปพ.7 (ใบรับรองการศึกษา) ของโรงเรียน
เดิมที่แสดงว่ากาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
4) ใบรับรองที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ป.4–ป.6 เทอม 1 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า
3.00

5) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สวมเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นดา จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
2.3 โครงการเตรียมทหาร (Pre-Cadet )
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
2) รับเฉพาะนักเรียนชาย
3) เป็นโสด
4) มีความถนัดและสนใจด้านการฝึกระเบียบวินัย การออกกาลังกาย
5) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ป.4 – ป.6 เทอม 1 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 3.00
6) มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคตาบอดสี
(มีใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคตาบอดสีโดยโรงพยาบาลของรัฐบาลออกให้)
7) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
2) ทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ฉบับ
3) ปพ.1:ป (กรณีจบการศึกษา) หรือ ปพ.7 (ใบรับรองการศึกษา) ของโรงเรียน
เดิมที่แสดงว่ากาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
4) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สวมเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นดา จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
5) ใบรับรองที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ป.4–ป.6 เทอม 1 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า
3.00
6) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคตาบอดสีซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ
2.4 โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated Studies : EIS)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
2) ไม่จากัดอายุ รับทั้งชายและหญิง
3) มีความถนัดและสนใจวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
4) เป็นโสด
5) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
2) ทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ฉบับ
3) ปพ.1:ป (กรณีจบการศึกษา) หรือ ปพ.7 (ใบรับรองการศึกษา) ของโรงเรียน
เดิมที่แสดงว่ากาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า

4) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สวมเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นดา จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
3. กาหนดการรับสมัคร / การคัดเลือก / การประกาศผล และการมอบตัว
วัน เดือน ปี
เวลา
11 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 08.30 – 16.30 น.
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 08.30 – 16.30 น.
4 มีนาคม 2560
08.30 – 11.30 น.
9 มีนาคม 2560
08.30 – 12.00 น.
12 มีนาคม 2560

19 เมษายน 2560

รายการ
รับระเบียบการ + ใบสมัคร
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก

สถานที่
ห้องวิชาการ
ห้องโสตทัศนศึกษา
อาคาร 5

08.30 – 12.00 น. รายงานตัว
ชาระค่าธรรมเนียมการเรียน
ประชุมผู้ปกครอง
รับเอกสารมอบตัว
09.00 – 12.00 น. รับมอบตัว

หอประชุมโรงเรียน

www.suratham.ac.th
และบอร์ดอาคาร 5

หอประชุมโรงเรียน

4. วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน รวม 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
วัน เดือน ปี

เวลาสอบ

รายวิชา

4 มีนาคม 2560

08.30 – 09.30 น.

คณิตศาสตร์

09.30 – 10.30 น.

วิทยาศาสตร์

10.30 - 11.30 น.

ภาษาอังกฤษ

ยกเว้นโครงการ EP
1. สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ เวลา 08.30 – 11.30 น. ห้อง 432 และ 435
(50 คะแนน)
2. สอบปฏิบัติกิจกรรมด้วยครูชาวต่างชาติ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (30 คะแนน)
3. ผู้ปกครองสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ห้อง 437 (20 คะแนน)
หมายเหตุ
1. นักเรียนที่สมัครโครงการเตรียมทหาร (Pre-Cadet) ต้องทดสอบร่างกาย วันที่ 5 มีนาคม
2560 เวลา 08.30 น. ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนเดิมเพื่อรับการทดสอบร่างกาย โดย
วิ่งรอบสนาม 400 เมตร 1 รอบ

2. ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน
- โครงการ SME และ Pre-Cadet จะตัดสินโดยพิจารณาคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์
เป็นลาดับแรก หากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ตามลาดับ
- โครงการ EIS จะตัดสินโดยพิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษเป็นลาดับแรก หาก
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ตามลาดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. จานวนที่รับห้องเรียนพิเศษ จานวน 7 ห้อง นักเรียน 240 คน ดังนี้
1.1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) นักเรียน 30 คน (1 ห้อง)
1.2 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
(Intensive Program : IP) นักเรียน 35 คน (1 ห้อง)
1.3 โครงการเตรียมวิศวกรรม (Pre - Engineer) นักเรียน 35 คน (1 ห้อง)
1.4 โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตรกลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษาและปวช. สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักเรียน 35 คน (1 ห้อง)
1.5 โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยบูรณาการในสาระ
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated Studies : EIS) นักเรียน
35 คน (1 ห้อง)
1.6 โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตรกลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษาและปวช. สาขาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว นักเรียน 35 คน (1 ห้อง)
1.7 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
เข้มฟิสิกส์ (Physic English and Mathematic : PEM) นักเรียน 35 คน (1 ห้อง)
2. ประเภท/จานวนที่รับ
2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ห้องเรียนพิเศษ จานวน 192 คน
(1) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) จานวน 24 คน
(2) โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ (Intensive Program : IP) จานวน 28 คน
(3) โครงการเตรียมวิศวกรรม (Pre - Engineer) จานวน 28 คน
(4) โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตรกลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษาและปวช. สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 28 คน
(5) โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยบูรณาการใน
สาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated Studies : EIS)
จานวน 28 คน
(6) โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตรกลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษาและปวช. สาขา
วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จานวน 28 คน
(7) โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์เข้มฟิสิกส์ (Physic English and Mathematic : PEM) จานวน 28 คน

2.2 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนพิเศษ จานวน 48 คน
(1) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) จานวน 6 คน
(2) โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ (Intensive Program : IP) จานวน 7 คน
(3) โครงการเตรียมวิศวกรรม (Pre - Engineer) จานวน 7 คน
(4) โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตรกลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษาและปวช. สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 7 คน
(5) โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยบูรณาการใน
สาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated Studies : EIS)
จานวน 7 คน
(6) โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตรกลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษาและปวช. สาขา
วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จานวน 7 คน
(7) โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์เข้มฟิสิกส์ (Physic English and Mathematic : PEM) จานวน 7 คน
3. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
โรงเรียนกาหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษและ
ห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
3.2 นักเรียนทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
2) ไม่จากัดอายุ รับทั้งชายและหญิง
3) เป็นโสด
4) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
2) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ฉบับ
3) ใบ ปพ.1:บ (กรณีจบการศึกษา) หรือ ปพ.7 (ใบรับรองการศึกษา)
จากโรงเรียนเดิมแสดงว่ากาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า ฉบับตัวจริง
พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ฉบับ
4) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สวมเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นดา จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัคร)

4. กาหนดการรับสมัคร / การคัดเลือก / การประกาศผล และการมอบตัว
วัน เดือน ปี
เวลา
11 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 08.30 – 16.30 น.
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 08.30 – 16.30 น.
5 มีนาคม 2560
08.30 – 11.30 น.
10 มีนาคม 2560
08.30 – 12.00 น.
12 มีนาคม 2560

20 เมษายน 2560

รายการ
รับระเบียบการ + ใบสมัคร
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก

สถานที่
ห้องวิชาการ
ห้องโสตทัศนศึกษา
อาคาร 5

08.30 – 12.00 น. รายงานตัว
ชาระค่าธรรมเนียมการเรียน
ประชุมผู้ปกครอง
รับเอกสารมอบตัว
09.00 – 12.00 น. รับมอบตัว

หอประชุมโรงเรียน

www.suratham.ac.th
และบอร์ดอาคาร 5

หอประชุมโรงเรียน

5. วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน รวม 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
วัน เดือน ปี

เวลาสอบ

รายวิชา

5 มีนาคม 2560

08.30 – 09.30 น.

คณิตศาสตร์

09.30 – 10.30 น.

วิทยาศาสตร์

10.30 - 11.30 น.

ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
1. นักเรียนที่สมัครโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ต้องสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน โดยนักเรียน
ทดสอบการสัมภาษณ์ด้วยครูชาวต่างชาติ วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ห้อง 438
2. นักเรียนที่สมัครโครงการเรียนร่วมสองหลักสูตรกลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษาและปวช. สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้องทดสอบปฏิบัติ วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์
อาคาร 4
3. นักเรียนที่สมัครโครงการเรียนร่วมสองหลักสูตรกลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษาและปวช.สาขาวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว ต้องสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมวิชาการ ชั้นล่างอาคาร 5
4. นักเรียนที่สมัครโครงการ IP ต้องสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น
ณ ห้อง 318 อาคาร 3
5. นักเรียนที่สมัครโครงการ EIS ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 และ
ต้องสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น ณ ห้อง EIS

6. ข้อกาหนดอื่น ๆ
6.1 การสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ วิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์ โครงการ EP/MEP/IP/EIS และโครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
- สอบปฏิบัติโครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายโครงการ Pre-Cadet
6.2 ผู้สมัครจะต้องเลือกกลุ่มการเรียนที่สนใจให้ถูกต้องและปฏิบัติตามปฏิทินการรับนักเรียน
อย่างเคร่งครัด และอาจมีประกาศเพิ่มเติมในรายละเอียดอื่น ๆ ผู้สมัครและผู้ปกครองจะต้องติดตามเพื่อ
ประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัคร
6.3 การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก พิจารณาและจัดลาดับจากคะแนนสูงสุดไปต่าสุด
ตามลาดับ ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนสอบ (คะแนนรวม) เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนจากรายวิชาต่าง ๆ
เรียงตามลาดับวิชาของกลุ่มการเรียน ดังนี้
1) กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (MEP/IP/Pre-Engineer/EIS) พิจารณา
จากวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลาดับ
2) กลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษา (MEP/ เรียนร่วมสองหลักสูตร) พิจารณาจากวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามลาดับ
3) กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (PEM) พิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลาดับ
7. ค่าธรรมเนียมการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP)
17,500 บาท/ภาคเรียน
2. โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
(Science Math English Program : SME)
6,000 บาท/ภาคเรียน
3. โครงการเตรียมทหาร (Pre-Cadet)
6,000 บาท/ภาคเรียน
4. โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยบูรณาการในสาระ
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (English for Integrated Studies
: EIS)
2,000 บาท/ภาคเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(Mini English Program : MEP)
20,000 บาทต่อภาคเรียน
2. โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
(Intensive Program : IP)
8,000 บาทต่อภาคเรียน
3. โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineer)
10,000 บาทต่อภาคเรียน
4. โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตรกลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษา
(ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2,500 บาทต่อภาคเรียน

5. โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยบูรณาการในสาระ
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated Studies
: EIS)
3,000 บาทต่อภาคเรียน
6. โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตรกลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษา(ปวช.สาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว)
2,500 บาทต่อภาคเรียน
7. โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
เข้มฟิสิกส์ (Physic English and Mathematic : PEM) 8,000 บาทต่อภาคเรียน
หมายเหตุ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
8. การขอรับระเบียบการและใบสมัคร
ติดต่อขอรับระเบียบการและใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559

(นายโกศล พงษ์พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

