
    
 
 

 

ประกาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา  
เร่ือง  แนวปฏิบัตกิารรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2563 

ฉบับเพ่ิมเตมิ 
 
 
 
 

                 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ ศธ. 04006/ว1548   ลงวันที่ 17 เมษายน 
2563    อ้างถึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที ่1) อันส่งผลกระทบต่อกระบวนการ 
รับสมัคร การคัดเลอืกหรือสอบคัดเลอืก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัวและมอบตัวที่ได้ก าหนดไว้ตาม 
ปฏิทินการรับนกัเรียน ปีการศึกษา2563 
                 อาศัยหนังสือกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากบั
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ วันที่  9 เมษายน 2563  ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอก
ระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและก ากับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และหนงัสอืส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ ศธ 04006/ว1666 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่องแนวปฎิบัตกิารรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2563  เพื่อให้การด าเนินการรับนกัเรียนเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย โรงเรียนสุรนารีวิทยาจงึก าหนดแนว
ปฏิบัติการรับนกัเรียน (ฉบับเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563 ดังนี ้
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
นักเรียนห้องเรียนปกต ิ
 

1. จ านวนการรับ/ประเภท 
    จ านวนนักเรียน   600  คน 
 1.1  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ      จ านวน 360  คน 
 1.2  นักเรียนทั่วไป (นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)  จ านวน 180  คน 
 1.3  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   จ านวน   30  คน 
 1.4  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จ านวน   30  คน 

 
 
 

2. วิธีการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ 
    2.1  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  
 1)  คัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบ  5  วิชาหลัก 70 %  และใช้คะแนน O – NET  จ านวน 4  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  30 % 
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 2) เขตพื้นที่บริการของโรงเรยีนสรุนารวิีทยา ประกอบด้วย  13 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านเกาะ ต าบลบ้านใหม่   
ต าบลหมื่นไวย ต าบลหนองจะบก ต าบลปรุใหญ่ ต าบลโคกกรวด  ต าบลสุรนารี  ต าบลโพธ์ิกลาง  ต าบลหนองไผ่ล้อม   
ต าบลจอหอ   ต าบลหนองกระทุ่ม   ต าบลในเมือง และต าบลหัวทะเล 
 

คุณสมบัติท่ัวไป 
 1. เป็นนักเรียนสตรี  ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  
          2. ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ  
ก าลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

 3. เป็นโสด   ไม่จ ากัดอายุ  
 

คุณสมบัติเฉพาะ   

          นักเรียนในเขตพื้นที่บริการต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 อย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือทั้งสองข้อ ดังนี ้
          1. นักเรียนจะต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บรกิารของโรงเรียนสรุนารีวิทยาอย่างน้อย  2  ปี   
นับถึงวันที่ 16  พฤษภาคม 2563  และต้องอาศัยอยูจ่ริงกบับิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้าน  โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรบัรองการอาศัยอยูจ่ริง  
กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ที่เป็น
เจ้าบ้านหรอืเจ้าของบ้านแต่อาศัยและเรียนอยูจ่รงิในเขตพื้นที่การศึกษา ให้มกีารพสิูจน์ข้อเทจ็จริงบันทึกเป็นเอกสาร 
โดยคณะกรรมการรับนกัเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรบัรองการอาศัยอยู่จริง  
          2. นักเรียนเป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่รับสมัคร 
 

ก าหนดการรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
1.  การลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือก 
     1.1  นักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563 – 25 มีนาคม  2563  และ
โรงเรียนประกาศรายช่ือผูล้งทะเบียนแล้วใน website โรงเรยีน  การสมัครสอบคัดเลอืกจะมผีล เมื่อนักเรียนแนบ
หลักฐานคุณสมบัติการเป็นนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ และหลักฐานการช าระเงินค่าด าเนินการสอบ 100 บาท 
โดยการโอนเข้าบัญชีช่ือ “ด าเนินการสอบ  โรงเรียนสรุนารีวิทยา”  เลขทีบ่ัญชี  306-0-70255-1 (ธนาคารกรุงไทย 
สาขาถนนมิตรภาพ)  ระหว่างวันที ่3 - 12 พฤษภาคม 2563 ส่งทางเว็บไซต์ www.srn.ac.th (นักเรียนที่ไม่ช าระเงิน 
ค่าด าเนินการสอบระหว่างวันที่  3 - 12 พฤษภาคม 2563  ถือว่าการลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือกยังไมส่มบูรณ์)  
     1.2  นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อสอบคัดเลอืก  สามารถลงทะเบียนเพื่อสอบคัดเลือกพรอ้มแนบหลกัฐาน 
คุณสมบัติการเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและส่งหลักฐานการช าระเงินค่าด าเนินการสอบ 100 บาท   โดยการ
โอนเข้าบัญชีช่ือ “ด าเนินการสอบ  โรงเรียนสรุนารีวิทยา”  เลขทีบ่ัญชี  306-0-70255-1 (ธนาคารกรงุไทย  สาขา
ถนนมิตรภาพ)  ระหว่างวันที ่ 3 - 12  พฤษภาคม 2563  สง่ทางเว็บไซต์  www.srn.ac.th  (นักเรียนที่ไม่ช าระเงิน 
ค่าด าเนินการสอบระหว่างวันที่  3 - 12  พฤษภาคม 2563  ถือว่าการลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือกยงัไม่เสรจ็
สมบรูณ์) 

http://www.srn.ac.th/
http://www.srn.ac.th/
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              1.3  นักเรียนที่ได้รบัการยืนยันการสมัครสอบคัดเลือกแล้ว   ให้พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบและติดรปูถ่าย 
ให้เรียบรอ้ย  เก็บบัตรประจ าตัวสอบเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อเข้าสอบต่อไป 
 

          2.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ         
              2.1  โรงเรียนประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563   ทางเว็บไซต์โรงเรียนสรุนารีวิทยา 
www.srn.ac.th  
              2.2  นักเรียนตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบ  ห้องสอบ  วัน เวลาสอบ  ตารางสอบ และเตรียมความพร้อม
ในการสอบตามเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนด  ซึ่งโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ 
 

  3. การสอบคัดเลือก 
     3.1  โรงเรียนก าหนดสอบคัดเลือก วันที่  6  มิถุนายน 2563  เวลา 08.30 – 12.00 น.  

ณ โรงเรียนสรุนารีวิทยา 
      3.2  นักเรียนทีเ่ข้าสอบ ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่าง 

เคร่งครัด ดังนี ้
            1) นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก์่อนเข้า 

ห้องสอบ 
            2) โรงเรียนก าหนดจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19 บริเวณอาคารที่นักเรียนสอบเวลา 07.30 – 08.20 น. 

นักเรียนต้องมาถึงสถานทีส่อบตามก าหนดเวลา และเข้ารับการคัดกรองทุกคน    เมื่อนักเรียนรบัการคัดกรองแล้ว  
ให้เข้าห้องสอบทันที ห้ามรวมกลุ่มกัน และไม่อนุญาตให้นกัเรียนใช้ลิฟท ์

            3) หมดเวลาสอบให้นกัเรียนเดินทางกลบัทันที  
 

  4. ประกาศผลสอบคัดเลือก 
      โรงเรียนประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 10 มิถุนายน 2563  ทางเว็บไซต์โรงเรียนสรุนารีวิทยา 

www.srn.ac.th  
 

  5. รายงานตัวและเรียกล าดับส ารอง 
   5.1  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนตามประกาศของโรงเรียนสรุนารีวิทยา   ต้องรายงานตัว 

ยืนยันสิทธ์ิ ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน  2563 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.srn.ac.th   (นักเรียนที่ไม่
รายงานตัวถือว่าสละสิทธ์ิ)   

   5.2  นักเรียนกรอกข้อมูลการรายงานตัวให้ถูกต้องสมบรูณ์ในเว็บไซต์ของโรงเรียน www.srn.ac.th   
และพิมพเ์อกสาร  น ามายื่นในวันมอบตัว  

   5.3  นักเรียนตรวจสอบ ก าหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการมามอบตัว ตามประกาศของโรงเรียน 
   5.4  ถ้ามีนักเรียนสละสทิธ์ิ  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่ได้ล าดับส ารองรายงานตัวเรียงล าดับตามประกาศ 

ของโรงเรียน ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.srn.ac.th    
 
 

 

http://www.srn.ac.th/
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  6. การมอบตัวนักเรียน                     
     6.1  โรงเรียนก าหนดรับมอบตัวนักเรียน  วันที่ 13 – 14  มิถุนายน  2563   เวลา 08.30 - 16.30 น.      
     6.2  ผู้ปกครองนกัเรียนที่ได้รบัการคัดเลอืกเข้าเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ต้องมามอบตัวนักเรียนตาม 

วัน เวลา และสถานที่โรงเรียนก าหนด  พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าบริการเสริม และค่าอาหารกลางวัน 
รวมเป็นเงิน 7, 010  บาท 
             6.3  น าหลักฐานการมอบตัวนักเรียนมายื่นในวันมอบตัว ดังนี้  

           1) เอกสารการมอบนกัเรียนที่กรอกข้อมลูถูกต้องสมบูรณ์ตามที่โรงเรียนก าหนด  พิมพ์จากเว็บไซต ์
โรงเรียน www.srn.ac.th  
                   2) ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมส าเนา ของนกัเรียน  บิดา  มารดา หรอืผูป้กครอง (กรณีผูป้กครอง
ไม่ใช่บิดา มารดา)  และลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
                   3) หลกัฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  พร้อมส าเนาที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
จ านวน 1 ฉบับ 
                   4) รูปถ่ายปจัจุบัน สี หรือขาวด า (ไม่เกิน 6 เดือน) แต่งเครื่องแบบนักเรียน  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
                   5) หลกัฐานการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
                   6) เอกสารอืน่ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล 
                   7) ถ้าโรงเรียนตรวจพบว่าข้อมูลเอกสารหลกัฐาน ไม่ตรงกบัคุณสมบัติของนักเรียนตามที่โรงเรียน
ก าหนด ถือว่าการสอบคัดเลือกของนักเรียนผู้นั้นเป็นโมฆะ                    
             6.4  หากผูป้กครองไม่มามอบตัวนักเรียนตามก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 

 

 
 

2.2  นักเรียนทั่วไป (นักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ) 
      1)  คัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบ  5 วิชาหลัก 70 %  และใช้คะแนน O – NET จ านวน 4 กลุม่สาระการเรียนรู้  
30 % 
      2)  นักเรียนทั่วไปหมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน    
 
 

คุณสมบัติ ท่ัวไป 
      1.  เป็นนักเรียนสตรี   
     2.  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษา
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2562 
      3.  ไม่จ ากัดอายุ   
      4.  เป็นโสด 
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ก าหนดการรับนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ 
1.  การลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือก 
     1.1  นักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563 – 25 มีนาคม  2563  และ
โรงเรียนประกาศรายช่ือผูล้งทะเบียนแล้วใน website โรงเรยีน    การสมัครสอบคัดเลือกจะมผีล เมื่อนักเรียนไดส้ง่
หลักฐานการช าระเงินค่าด าเนินการสอบ 100 บาท โดยโอนเข้าบัญชีช่ือ “ด าเนินการสอบ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา”  
เลขทีบ่ัญชี  306-0-70255-1  (ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนมิตรภาพ)  ระหว่างวันที ่3 - 12  พฤษภาคม 2563  
ส่งทางเว็บไซต์  www.srn.ac.th   (นักเรียนที่ไม่ช าระเงินค่าด าเนินการสอบระหว่างวันที่  3 - 12  พฤษภาคม 2563  
ถือว่าการลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือกยังไมเ่สร็จสมบูรณ์)  
     1.2  นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อสอบคัดเลอืก  สามารถลงทะเบียนเพื่อสอบคัดเลือก และสง่หลักฐานการ
ช าระเงินค่าด าเนินการสอบ 100 บาท  โดยการโอนเข้าบญัชีช่ือ “ด าเนินการสอบ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา”  เลขที่
บัญชี  306-0-70255-1 (ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนมิตรภาพ) ทางเว็บไซต์โรงเรียนสรุนารีวิทยา  www.srn.ac.th     
ระหว่างวันที ่3 - 12  พฤษภาคม 2563  (นักเรียนที่ไม่ช าระเงินค่าด าเนินการสอบระหว่างวันที่  3 - 12  พฤษภาคม 
2563  ถือว่าการลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือกยงัไม่เสร็จสมบูรณ์) 
     1.3  นักเรียนที่ได้รับการยืนยันการสมัครสอบคัดเลอืกแล้ว  ให้พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ และติดรูปถ่ายทีบ่ัตร 
ให้เรียบรอ้ย  เก็บบัตรประจ าตัวสอบไว้เป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อเข้าสอบต่อไป 
 

 
 

2.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ         
     2.1  โรงเรียนประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบวันที่  18  พฤษภาคม  2563   ทางเว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
www.srn.ac.th  
     2.2  นักเรียนตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบ  ห้องสอบ  วัน เวลาสอบ  ตารางสอบ และเตรียมความพร้อมในการ
สอบตามเงือ่นไขที่โรงเรียนก าหนด ซึง่โรงเรียนจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 

 

3.  การสอบคัดเลือก 
     3.1  โรงเรียนก าหนดสอบคัดเลือก วันที่  6  มิถุนายน 2563  เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
     3.2  นักเรียนที่เข้าสอบ ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี ้

   1) นักเรียนทกุคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์กอ่นเข้าหอ้งสอบ 
   2) โรงเรียนก าหนดจุดคัดกรองไวรสัโควิด-19   บริเวณอาคารที่นักเรียนสอบเวลา 07.30 – 08.20 น.  

นักเรียนต้องมาถึงสถานทีส่อบตามก าหนดเวลา และเข้ารับการคัดกรองทุกคน    เมื่อนักเรียนรบัการคัดกรองแล้ว  
ให้เข้าห้องสอบทันที ห้ามรวมกลุ่มกัน และไม่อนุญาตให้นกัเรียนใช้ลิฟท ์

   3) หมดเวลาสอบให้นักเรียนเดินทางกลบัทันที  
 
 
 
 
 
 

http://www.srn.ac.th/
http://www.srn.ac.th/
http://www.srn.ac.th/
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 4.  ประกาศผลสอบคัดเลือก 
   โรงเรียนประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 10  มิถุนายน  2563  ทางเว็บไซต์โรงเรียนสรุนารีวิทยา 

www.srn.ac.th  
 

 

 5.  รายงานตัวและเรียกล าดับส ารอง 
5.1  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนตามประกาศของโรงเรียนสรุนารีวิทยา   ต้องรายงานตัว 

ยืนยันสิทธ์ิ ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน  2563 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.srn.ac.th   (นักเรียนที ่
ไม่รายงานตัวถือว่าสละสิทธ์ิ)   

5.2  นักเรียนกรอกข้อมลูการรายงานตัวให้ถูกต้องสมบรูณ์ในเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.srn.ac.th   
และพิมพเ์อกสาร  น ามายื่นในวันมอบตัว  

5.3  นักเรียนตรวจสอบ ก าหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการมามอบตัว ตามประกาศของโรงเรียน 
5.4  ถ้ามีนักเรียนสละสิทธ์ิ  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่ได้ล าดับส ารองรายงานตัวเรียงล าดับตามประกาศ 

ของโรงเรียน ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.srn.ac.th    

 

 

 

 

6. การมอบตัวนักเรียน                     
  6.1  โรงเรียนก าหนดรับมอบตัวนักเรียน  วันที่ 13 – 14  มิถุนายน  2563   เวลา 08.30 - 16.30 น.      
  6.2  ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รบัการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรยีนสุรนารีวิทยา  ต้องมามอบตัวนักเรียนตาม วัน 

เวลา และสถานที่โรงเรียนก าหนด  พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าบริการเสริม และค่าอาหารกลางวัน 
รวมเป็นเงิน 7, 010  บาท 
          6.3  น าหลกัฐานการมอบตัวนักเรียนมายื่นในวันมอบตัว ดังนี้  

        1) เอกสารการมอบนกัเรียนที่กรอกข้อมูลถูกตอ้งสมบูรณ์ตามทีโ่รงเรียนก าหนด  พิมพจ์ากเว็บไซต์ 
โรงเรียน www.srn.ac.th  
                2) ทะเบียนบ้านฉบับจรงิพรอ้มส าเนา ของนักเรียน  บิดา  มารดา หรือผูป้กครอง (กรณีผูป้กครองไม่ใช่
บิดา มารดา)  และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
                3) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  พร้อมส าเนาทีล่งนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
จ านวน 1 ฉบับ 
                4) รูปถ่ายปัจจุบัน สี หรือขาวด า (ไม่เกิน 6 เดอืน)  แต่งเครื่องแบบนักเรียน  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
                5) หลักฐานการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
                6) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ 
                7) ถ้าโรงเรียนตรวจพบว่าข้อมูลเอกสารหลกัฐาน ไม่ตรงกับคุณสมบัติของนักเรียนตามทีโ่รงเรียน
ก าหนด ถือว่าการสอบคัดเลือกของนักเรียนผู้นั้นเป็นโมฆะ                    
          6.4  หากผู้ปกครองไมม่ามอบตัวนักเรียนตามก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 
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2.3  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  
       คัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษที่นักเรียนสมัคร 
 
 

 

คุณสมบัติท่ัวไป 
       1.  เป็นนักเรียนสตรี   
       2.  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษา
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2562 
       3.  ไม่จ ากัดอายุ  เป็นโสด 

 

 
 

 

คุณสมบัติเฉพาะ  
       นักเรียนมีความสามารถพเิศษต่างๆ ดังนี ้

1. ด้านกีฬา ได้แก่ 
    1.1  วอลเลย์บอล 
    1.2  กรีฑา 
  

2  ด้านศิลปะ  ได้แก่ 
    2.1  ดนตรีสากล(ดุริยางค์)  
    2.2  ดนตรีไทย 
    2.3  นาฎศิลป์ 
 

 
 

 
 

ก าหนดการรบันักเรียนความสามารถพิเศษ 
1. การลงทะเบียนสมัครสอบ   
    1.1  นักเรียนทีผ่่านการสมัครเพือ่สอบคัดเลือกประเภทนกัเรียนในเขตพื้นที่บริการ หรอืนักเรียนนอกเขตพื้นที่
บริการและได้ช าระเงินค่าด าเนินการสอบเรียบรอ้ยแล้ว  สามารถน าเลขประจ าตัวผูเ้ข้าสอบมาสมัครสอบคัดเลอืก
นักเรียนประเภทความสามารถพเิศษได้ทางเว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา   www.srn.ac.th  ระหว่างวันที ่ 3 – 12   
พฤษภาคม  2563               
    1.2  นักเรียนเลือกสมัครทดสอบความความสามารถพเิศษที่ตนสนใจไดเ้พียง 1 ประเภท  ตามที่โรงเรียนก าหนด                   
              
2. ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ        
    2.1 โรงเรียนประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธ์ิสอบ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  ทางเว็บไซต ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
www.srn.ac.th   (นักเรียนที่ไม่เข้าสอบตามประกาศทีก่ าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ) 
    2.2 นักเรียนตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบ  ห้องสอบ  วัน เวลาสอบ  ตารางสอบ และเตรียมความพร้อมในการ
สอบตามเงือ่นไขที่โรงเรียนก าหนด  ซึ่งโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.srn.ac.th/
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3. การทดสอบนักเรียนประเภทความสามารถพเิศษ 
    3.1 นักเรียนต้องทดสอบความสามารถพเิศษตามประเภทที่ตนเองสมัคร  ในวันที่  2  มิถุนายน  2563  ตาม 
เวลา สถานที่ และเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนด  
    3.2 นักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ  ต้องเข้าสอบตามประกาศที่โรงเรียนก าหนด วันที่ 6  มิถุนายน
2563  ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา  โดยต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่าง 
เคร่งครัด ดังนี ้

 1) นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องสอบ 
         2) โรงเรียนก าหนดจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19 บริเวณอาคารที่นักเรียนสอบเวลา 07.30 – 08.20 น. นักเรียน
ต้องมาถึงสถานที่สอบตามก าหนดเวลา และเข้ารับการคัดกรองทกุคน    เมื่อนักเรียนรับการคัดกรองแล้ว ให้เข้าห้อง
สอบทันที ห้ามรวมกลุ่มกัน และไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้ลิฟท์ 

 3) หมดเวลาสอบให้นักเรียนเดินทางกลับทันท ี 
(นักเรียนที่ไมเ่ข้าสอบตามประกาศทีก่ าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ) 
    
 
 

4. ประกาศผลการทดสอบความสามารถพิเศษ 
    4.1  โรงเรียนประกาศผลการทดสอบความสามารถพิเศษ วันที่  4  มิถุนายน  2563  ทางเว็บไซต์โรงเรียน 
สุรนารีวิทยา  www.srn.ac.th 
    4.2  โรงเรียนประกาศผลการสอบ  วันที่ 10 มิถุนายน 2563  ทางเว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา www.srn.ac.th  
 
 

5. รายงานตัวและเรียกล าดับส ารอง 
    5.1  นักเรียนที่ได้รบัการคัดเลอืกใหเ้ข้าเรียนตามประกาศของโรงเรียนสรุนารีวิทยา   ต้องรายงานตัวยืนยันสทิธ์ิ 
ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน  2563 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.srn.ac.th   (นักเรียนที่ไมร่ายงานตัวถือว่า
สละสิทธ์ิ)       
    5.2  นักเรียนกรอกข้อมลูการรายงานตัวให้ถูกต้องสมบูรณ์ในเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.srn.ac.th   และพิมพ์
เอกสาร  น ามายื่นในวันมอบตัว  
 5.3  นักเรียนตรวจสอบ ก าหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการมามอบตัว ตามประกาศของโรงเรียน 
 5.4  ถ้ามีนักเรียนสละสิทธ์ิ  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่ได้ล าดับส ารองรายงานตัวเรียงล าดับตามประกาศของ
โรงเรียน  ทางเว็บไซต์  www.srn.ac.th    
 

 
 

6. การมอบตัวนักเรียน                     
    6.1  โรงเรียนก าหนดรับมอบตัวนักเรียน  วันที่ 13 – 14  มิถุนายน  2563   เวลา 08.30 - 16.30 น.      
    6.2  ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสรุนารีวิทยา ต้องมามอบตัวนักเรียนตามวัน  เวลา 
และสถานทีโ่รงเรียนก าหนด  พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าบริการเสริม และค่าอาหารกลางวัน รวมเป็นเงิน 
7, 010  บาท 
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       6.3  น าหลกัฐานการมอบตัวนักเรียนมายื่นในวันมอบตัว ดังนี้  
     1) เอกสารการมอบนักเรียนทีก่รอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ตามที่โรงเรียนก าหนด  พิมพจ์ากเว็บไซต์ 

โรงเรียน www.srn.ac.th  
             2) ทะเบียนบ้านฉบับจรงิพร้อมส าเนา ของนักเรียน  บิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่
บิดา มารดา)  และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
             3) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศกึษาปีที ่6  พร้อมส าเนาทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  
จ านวน 1 ฉบับ 
             4) รูปถ่ายปัจจุบัน สี หรอืขาวด า (ไม่เกิน 6 เดือน) แต่งเครื่องแบบนกัเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก  
ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
             5) หลักฐานการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
             6) เอกสารอื่นๆ (ถ้าม)ี เช่น การเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ 
             7) ถ้าโรงเรียนตรวจพบว่าข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ตรงกับคุณสมบัติของนักเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด 
ถือว่าการสอบคัดเลอืกของนกัเรียนผู้นั้นเป็นโมฆะ                    
       6.4  หากผู้ปกครองไมม่ามอบตัวนักเรียนตามก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 
 
 
 

2.4   นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 
 

 คุณสมบัติท่ัวไป 
      1. เป็นนักเรียนสตรี    
       2. ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรอืเทียบเท่า หรอืก าลงัศึกษา
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  ปีการศึกษา 2562 
       3. ไม่จ ากัดอายุ   เป็นโสด 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 
       นักเรียนที่มเีงื่อนไขพิเศษต้อง เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบตัิตามเงื่อนไขพิเศษที่ สพฐ.ก าหนด และได้รบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรับนกัเรียนเงื่อนไขพิเศษ  
             

คุณสมบัติเงื่อนไขพิเศษที่ก าหนด ดังนี้         
1. นักเรียนทีอ่ยู่ในอุปการะของผูบ้รจิาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดต้ังโรงเรียนซึง่มีเงื่อนไขและข้อตกลง 

ร่วมกันมากอ่น มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
2. นักเรียนทีเ่ป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3. นักเรียนทีเ่ป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบตัิที่ต้องได้รบัการสงเคราะห์ดูแลเป็นพเิศษ 
4. นักเรียนทีเ่ป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
5. นักเรียนทีอ่ยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ใหก้ับโรงเรียนสรุนารีวิทยาอย่างต่อเนื่องดังนี ้               
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 5.1  เป็นนักเรียนทีอ่ยู่ในอุปการะของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรยีนสุรนารีวิทยา 

5.2  นักเรียนเป็นผู้ทีม่ีศักยภาพทีส่ามารถศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ได้ 

5.3  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยยอมรบัและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนสรุนารีวิทยา 

5.4  จ านวนนักเรียนที่รบัประเภทเงื่อนไขพิเศษไม่เกินร้อยละ 5 ของแผนการรบันักเรียน 

5.5  ผลการพจิารณาของคณะกรรมการรบันักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษโรงเรียนสุรนารีวิทยาถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
        

ก าหนดการรบันักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ 
 
 

 

 

1.  การลงทะเบียน 
    1.1  นักเรียนทีผ่่านการสมัครเพือ่สอบคัดเลือกประเภทนกัเรียนในเขตพื้นที่บริการ หรอืนักเรียนนอกเขตพื้นที่
บริการและได้ช าระเงินค่าด าเนินการสอบเรียบรอ้ยแล้ว สามารถน าเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบมาสมัครคัดเลือกประเภท
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ         
    1.2  นักเรียนทีส่มัครคัดเลือกประเภทเงือ่นไขพิเศษ ต้องน าหลักฐานบัตรประจ าตัวผูเ้ข้าห้องสอบตามข้อ 1.1  
มายื่นสมัครคัดเลอืกทีส่ านักงานบรหิารทั่วไป  อาคาร 12  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  ระหว่างวันที่ 3 – 13 พฤษภาคม 
2563   เวลา  08.30- 16.30 น.         
    1.3  นักเรียนทีส่มัครประเภทเงื่อนไขพิเศษ  ต้องเข้าสอบตามประกาศที่โรงเรียนก าหนด (นักเรียนที่ไม่เข้าสอบ
ตามประกาศที่ก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ) 
 

 

 

 

/2.  ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบ         
    2.1  โรงเรียนประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบวันที่  18  พฤษภาคม  2563   ทางเว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
www.srn.ac.th  
    2.2  นักเรียนตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบ  ห้องสอบ  วัน เวลาสอบ  ตารางสอบ และเตรียมความพร้อม 
ในการสอบตามเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ 
 
 

3.  การสอบคัดเลือก 
     3.1  โรงเรียนก าหนดสอบคัดเลือก วันที่  6  มิถุนายน  2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา     
     3.2  นักเรียนที่เข้าสอบ ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี ้

   1) นักเรียนทกุคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์กอ่นเข้าหอ้งสอบ 
   2) โรงเรียนก าหนดจุดคัดกรองไวรสัโควิด-19  บริเวณอาคารที่นักเรียนสอบเวลา  07.30 – 08.20 น. 

นักเรียนต้องมาถึงสถานทีส่อบตามก าหนดเวลา และเข้ารับการคัดกรองทุกคน    เมื่อนักเรียนรบัการคัดกรองแล้ว  
ให้เข้าห้องสอบทันที ห้ามรวมกลุ่มกัน และไม่อนุญาตให้นกัเรียนใช้ลิฟท์ 
           3) หมดเวลาสอบให้นักเรียนเดินทางกลับทันท ี 

 
 

http://www.srn.ac.th/
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4.  ประกาศผลสอบคัดเลือก 
     โรงเรียนประกาศผลการสอบคัดเลอืก วันที่ 10  มิถุนายน  2563   ทางเว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
www.srn.ac.th  
 

5.  รายงานตัวและเรียกล าดับส ารอง 
     5.1  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนตามประกาศของโรงเรียนสรุนารีวิทยา   ต้องรายงานตัวยืนยันสทิธ์ิ 
ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน  2563 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.srn.ac.th   (นักเรียนที่ไมร่ายงานตัวถือว่า
สละสิทธ์ิ)   
     5.2  นักเรียนกรอกข้อมลูการรายงานตัวให้ถูกต้องสมบรูณ์ในเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.srn.ac.th   และพิมพ์
เอกสาร  น ามายื่นในวันมอบตัว  
     5.3  นักเรียนตรวจสอบ ก าหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการมามอบตัว ตามประกาศของโรงเรียน 
  5.4  ถ้ามีนักเรียนสละสิทธ์ิ  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่ได้ล าดับส ารองรายงานตัวเรียงล าดับตามประกาศ 
ของโรงเรียน ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.srn.ac.th    
 

 

6.  การมอบตัวนักเรียน                     
    6.1  โรงเรียนก าหนดรับมอบตัวนักเรียน  วันที่ 13 – 14  มิถุนายน  2563   เวลา 08.30 - 16.30 น.      
    6.2  ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสรุนารีวิทยา  ต้องมามอบตัวนักเรียนตาม วัน 
เวลา และสถานที่โรงเรียนก าหนด  พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าบริการเสริม และค่าอาหารกลางวัน 
รวมเป็นเงิน 7, 010  บาท 
    6.3  น าหลักฐานการมอบตัวนักเรียนมายื่นในวันมอบตัว ดังนี้  

  1) เอกสารการมอบนักเรียนทีก่รอกข้อมลูถูกต้องสมบูรณ์ตามที่โรงเรียนก าหนด  พิมพ์จากเว็บไซต์ 
โรงเรียน www.srn.ac.th  
          2) ทะเบียนบ้านฉบบัจริงพร้อมส าเนา ของนกัเรียน  บิดา  มารดา หรือผูป้กครอง (กรณีผูป้กครองไม่ใช่บิดา 
มารดา)  และลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
          3) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  พร้อมส าเนาที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
จ านวน 1 ฉบับ 
          4) รูปถ่ายปจัจบุัน สี หรือขาวด า (ไม่เกิน 6 เดือน) แต่งเครื่องแบบนกัเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก  
สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 2 รูป 
          5) หลักฐานการช าระเงินบ ารงุการศึกษา 
          6) เอกสารอื่นๆ (ถ้าม)ี เช่น การเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล 
          7) ถ้าโรงเรียนตรวจพบว่าข้อมลูเอกสารหลักฐาน ไม่ตรงกบัคุณสมบัติของนกัเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด  
ถือว่าการสอบคัดเลอืกของนกัเรียนผู้นั้นเป็นโมฆะ                  
    6.4  หากผู้ปกครองไม่มามอบตัวนักเรียนตามก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
นักเรียนห้องเรียนปกติ 
 

1. จ านวนการรับ/ประเภท 
    จ านวนนักเรียน   600  คน 
 1.1  นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา (ม.3 เดิม)   จ านวน   480   คน   
 1.2  นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก                      จ านวน   105   คน 
    1.3  นักเรียนทีม่ีเงือ่นไขพิเศษ                                                                        จ านวน    15   คน 
 

2. วิธีการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ 
 2.1  นักเรียนทั่วไป  
          โดยการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET  
 2.1.1  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์                                         จ านวน   48     คน 

  2.1.2  กลุม่การเรียนศิลป์ค านวณ                                        จ านวน   13     คน 
  2.1.3  กลุม่การเรียนศิลป์ภาษา                                        จ านวน   44     คน 
           ศิลป์ -  อังกฤษ               20            คน     
           ศิลป์ – ญี่ปุ่น                   6            คน                                                    
      ศิลป์ -  จีน                     6             คน    
           ศิลป์ – ฝรั่งเศส                6             คน 
           ศิลป์ -  เกาหลี                 6             คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
           1.  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลัง

ศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  
2.  เป็นสตรีโสด ไม่จ ากัดอายุ  
3.  สุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

ก าหนดการรับนักเรียนประเภทท่ัวไป 

1.  การลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือก 

     1.1  นักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563 – 25 มีนาคม  2563  และ
โรงเรียนประกาศรายช่ือผูล้งทะเบียนแล้วใน website โรงเรยีน   การสมัครสอบคัดเลือกจะมีผลเมื่อนักเรียนไดส้ง่
หลักฐานการช าระเงินค่าด าเนินการสอบ 100 บาท โดยโอนเข้าบัญชีช่ือ “ด าเนินการสอบ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา”  
เลขทีบ่ัญชี  306-0-70255-1 (ธนาคารกรงุไทย  สาขาถนนมิตรภาพ)   ระหว่างวันที ่3 - 12  พฤษภาคม 2563   
และสง่ทางเว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา  www.srn.ac.th    (นักเรียนไม่ช าระเงินค่าด าเนินการสอบ ระหว่างวันที่ 
3 - 12 พฤษภาคม 2563  ถือว่าการลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือกยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 

http://www.srn.ac.th/
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     1.2  นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อสอบคัดเลอืก  สามารถลงทะเบียนเพื่อสอบคัดเลือก  และส่งหลักฐานการ
ช าระเงินค่าด าเนินการสอบ  100 บาท  โดยโอนเข้าบัญชีช่ือ  “ด าเนินการสอบ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา”  เลขที่บัญชี  
306-0-70255-1 (ธนาคารกรงุไทย  สาขาถนนมิตรภาพ) สง่ทางเว็บไซตโ์รงเรียนสรุนารีวิทยา  www.srn.ac.th    
ระหว่างวันที ่3 - 12  พฤษภาคม 2563   (นักเรียนไม่ช าระเงินค่าด าเนินการสอบ ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 
2563  ถือว่าการลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือกยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 
     1.3  นักเรียนที่ได้รับการยืนยันการสมัครสอบคัดเลอืกแล้ว  ให้พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบและติดรปูถ่ายที่บัตรให้
เรียบร้อย  เกบ็บัตรประจ าตัวสอบไว้เป็นหลักฐานในการแสดงตนเข้าสอบต่อไป 

    

 

 

 

2.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ         
     2.1  โรงเรียนประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบวันที่  18  พฤษภาคม  2563    ทาง เว็บไซต ์โรงเรียนสรุนารีวิทยา 
www.srn.ac.th  
     2.2  นักเรียนตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบ  ห้องสอบ  วัน เวลาสอบ  ตารางสอบ และเตรียมความพร้อม 
ในการสอบตามเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งโรงเรียนจะประกาศให้ทราบ ในวันประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธ์ิสอบ 
 

3.  การสอบคัดเลือก 
     3.1  โรงเรียนก าหนดสอบคัดเลือก วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ โรงเรียนสรุนารีวิทยา     
     3.2  นักเรียนที่เข้าสอบ ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี ้

   1) นักเรียนทกุคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์กอ่นเข้าหอ้งสอบ 
   2) โรงเรียนก าหนดจุดคัดกรองไวรสัโควิด-19  บริเวณอาคารที่นักเรียนสอบเวลา  07.30 – 08.20 น.  

นักเรียนต้องมาถึงสถานทีส่อบตามก าหนดเวลา และเข้ารับการคัดกรองทุกคน    เมื่อนักเรียนรบัการคัดกรองแล้ว  
ให้เข้าห้องสอบทันที ห้ามรวมกลุ่มกัน และไม่อนุญาตให้นกัเรียนใช้ลิฟท์ 

   3) หมดเวลาสอบให้นักเรียนเดินทางกลบัทันที  
 

4.  ประกาศผลสอบคัดเลือก 
     โรงเรียนประกาศผลการสอบคัดเลอืก วันที่  11  มิถุนายน  2563   ทางเว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
www.srn.ac.th  
 

5.  รายงานตัวและเรียกล าดับส ารอง 
     5.1  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนตามประกาศของโรงเรียนสรุนารีวิทยา   ต้องรายงานตัวยืนยันสทิธ์ิ 
ระหว่างวันที่ 11 – 12  มิถุนายน  2563 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.srn.ac.th   (นักเรียนที่ไม่รายงานตัวถือว่า
สละสิทธ์ิ)           
     5.2  นักเรียนกรอกข้อมลูการรายงานตัวให้ถูกต้องสมบรูณ์ในเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.srn.ac.th  และพิมพ ์
เอกสาร  น ามายื่นในวันมอบตัว  
 

http://www.srn.ac.th/
http://www.srn.ac.th/
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5.3  นักเรียนตรวจสอบ ก าหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการมามอบตัว ตามประกาศของโรงเรียน 
5.4  ถ้ามีนักเรียนสละสิทธ์ิ  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่ได้ล าดับส ารองรายงานตัวเรียงล าดับตามประกาศ 

ของโรงเรียน ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.srn.ac.th    
 

6. การมอบตัวนักเรียน                     
  6.1  โรงเรียนก าหนดรับมอบตัวนักเรียน  วันที่ 15 – 16  มิถุนายน  2563   เวลา 08.30 - 16.30 น.      
  6.2  ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รบัการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรยีนสุรนารีวิทยา  ต้องมามอบตัวนักเรียนตามวัน 

เวลา และสถานที่โรงเรียนก าหนด  พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าบริการเสริม และค่าอาหารกลางวันดังนี้  
                1)  กรณีเป็นนักเรียนทีจ่บมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  ช าระเงิน 7, 295  บาท 
                2)  กรณีเป็นนักเรียนทีจ่บมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอื่น  ช าระเงิน 7, 450  บาท 
          6.3  น าหลกัฐานการมอบตัวนักเรียนมายื่นในวันมอบตัว ดังนี้  

        1) เอกสารการมอบนกัเรียนที่กรอกข้อมูลถูกตอ้งสมบูรณ์ตามทีโ่รงเรียนก าหนด  พิมพจ์ากเว็บไซต์ 
โรงเรียน www.srn.ac.th  
                2) ทะเบียนบ้านฉบับจรงิพรอ้มส าเนา ของนักเรียน  บิดา  มารดา หรือผูป้กครอง (กรณีผูป้กครองไม่ใช่
บิดา มารดา)  และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 3) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  พร้อมส าเนาที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
 4) รูปถ่ายปจัจบุัน สี หรอืขาวด า (ไม่เกิน 6 เดือน) แต่งเครือ่งแบบนักเรียน หน้าตรง ไมส่วมหมวก  
ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
                5) หลักฐานการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
                6) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ 
                7) ถ้าโรงเรียนตรวจพบว่าข้อมูลเอกสารหลกัฐาน ไม่ตรงกับคุณสมบัติของนักเรียนตามทีโ่รงเรียน
ก าหนด ถือว่าการสอบคัดเลือกของนักเรียนผู้นั้นเป็นโมฆะ                    
          6.4  หากผู้ปกครองไมม่ามอบตัวนักเรียนตามก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 

 

2.2  นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ    
       นักเรียนที่มเีงื่อนไขพิเศษเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขพเิศษที่ สพฐ.ก าหนด และไดร้ับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการรับนักเรียนเงื่อนไขพเิศษ   

       กลุ่มการเรียนศิลป์ค านวณ                                  3           คน 

       กลุ่มการเรียนศิลป์ภาษา                                    12          คน   

                   ศิลป ์-  ภาษาอังกฤษ      4     คน     
                   ศิลป์ – ญี่ปุ่น                2     คน     
                   ศิลป์ – จีน                  2     คน    
                   ศิลป์ – ฝรั่งเศส             2     คน 
              ศิลป์ - เกาหลี              2     คน 
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คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทเง่ือนไขพิเศษ  
1.  นักเรียนที่อยู่ในอปุการะของผู้บริจาคที่ดินและสิง่ก่อสร้างเพื่อจัดต้ังโรงเรียนซึ่งมเีงื่อนไขและข้อตกร่วมกัน 
มาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
2.  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3.  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
4.  นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
5.  นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนสุรนารีวิทยาอย่างต่อเนื่องดังนี ้

  5.1  เป็นนักเรียนที่อยู่ในอปุการะของผู้ที่ให้ความช่วยเหลอืสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างตอ่เนื่อง 
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรยีนสุรนารีวิทยา 
     5.2  นักเรียนเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่สามารถศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ได้ 

     5.3  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

     5.4  จ านวนนักเรียนที่รับประเภทเงื่อนไขพิเศษไม่เกินร้อยละ 5 ของแผนการรับนักเรียน 

     5.5  ผลการพจิารณาของคณะกรรมการรบันักเรียนประเภทเงือ่นไขพิเศษโรงเรียนสรุนารีวิทยา  ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

ก าหนดการรบันักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ 
 

 

1.  การลงทะเบียน 
     1.1  นักเรียนที่ผ่านการสมัครเพื่อสอบคัดเลอืกประเภทนักเรียนทั่วไป  สามารถน าเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบมา
สมัครคัดเลือกประเภทนกัเรียนที่มเีงื่อนไขพเิศษ         
     1.2  นักเรียนที่สมัครคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องน าหลกัฐานบัตรประจ าตัวผู้เข้าหอ้งสอบตามข้อ 1.1  
มายื่นสมัครคัดเลอืกทีส่ านักงานบรหิารทั่วไป  อาคาร 12  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  ระหว่างวันที่ 3 – 13 พฤษภาคม 
2563   เวลา  08.30- 16.30 น.         
     1.3  นักเรียนที่สมัครประเภทเงื่อนไขพิเศษ  ต้องเข้าสอบตามประกาศที่โรงเรียนก าหนด  (นักเรียนที่ไมเ่ข้าสอบ
ตามประกาศที่ก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ) 

 
 

 

 

/2.  ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบ         
     2.1  โรงเรียนประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบวันที่  18  พฤษภาคม  2563    ทาง เว็บไซต ์โรงเรียนสรุนารีวิทยา 
www.srn.ac.th  
     2.2  นักเรียนตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบ  ห้องสอบ  วัน เวลาสอบ  ตารางสอบ และเตรียมความพร้อมในการ
สอบตามเงือ่นไขที่โรงเรียนก าหนด ซึง่โรงเรียนจะประกาศให้ทราบ ในวันประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ 
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3.  การสอบคัดเลือก 
     3.1  โรงเรียนก าหนดสอบคัดเลือก วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ โรงเรียนสรุนารีวิทยา     
     3.2  นักเรียนที่เข้าสอบ ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดดังนี ้

   1) นักเรียนทกุคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์กอ่นเข้าหอ้งสอบ 
   2) โรงเรียนก าหนดจุดคัดกรองไวรสัโควิด-19  บริเวณอาคารที่นักเรียนสอบ เวลา  07.30 – 08.20  น.  

นักเรียนต้องมาถึงสถานทีส่อบตามก าหนดเวลา และเข้ารับการคัดกรองทุกคน    เมื่อนักเรียนรบัการคัดกรองแล้ว  
ให้เข้าห้องสอบทันที ห้ามรวมกลุ่มกัน และไม่อนุญาตให้นกัเรียนใช้ลิฟท์ 
           3) หมดเวลาสอบให้นักเรียนเดินทางกลับทันท ี 

 

4.  ประกาศผลสอบคัดเลือก 
     โรงเรียนประกาศผลการสอบคัดเลอืก วันที่  11  มิถุนายน  2563   ทางเว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
www.srn.ac.th  
 

5.  รายงานตัวและเรียกล าดับส ารอง 
     5.1  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนตามประกาศของโรงเรียนสรุนารีวิทยา   ต้องรายงานตัวยืนยันสทิธ์ิ 
ระหว่างวันที่ 11 – 12  มิถุนายน  2563 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.srn.ac.th   (นักเรียนที่ไม่รายงานตัวถือว่า
สละสิทธ์ิ)   
     5.2  นักเรียนกรอกข้อมลูการรายงานตัวให้ถูกต้องสมบรูณ์ในเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.srn.ac.th  และพิมพ ์
เอกสาร  น ามายื่นในวันมอบตัว  
     5.3  นักเรียนตรวจสอบ ก าหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการมามอบตัว ตามประกาศของโรงเรียน 
     5.4  ถ้ามีนักเรียนสละสิทธ์ิ  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่ได้ล าดับส ารองรายงานตัวเรียงล าดับตามประกาศ 
ของโรงเรียน ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.srn.ac.th    

 

6.  การมอบตัวนักเรียน                     
     6.1  โรงเรียนก าหนดรับมอบตัวนักเรียน  วันที่ 15 – 16  มิถุนายน  2563   เวลา 08.30 - 16.30 น.      
     6.2  ผู้ปกครองนกัเรียนที่ได้รบัการคัดเลอืกเข้าเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา  ต้องมามอบตัวนักเรียนตาม วัน 
เวลา และสถานที่โรงเรียนก าหนด  พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าบริการเสริม และค่าอาหารกลางวันดังนี้  
           1)  กรณีเป็นนักเรียนทีจ่บมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรยีนสุรนารีวิทยา  ช าระเงิน 7, 295  บาท 
           2)  กรณีเป็นนักเรียนทีจ่บมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรยีนอื่น  ช าระเงิน 7, 450  บาท 
     6.3  น าหลกัฐานการมอบตัวนักเรียนมายื่นในวันมอบตวั ดังนี้  

   1) เอกสารการมอบนกัเรียนที่กรอกข้อมูลถูกต้องสมบรูณ์ตามที่โรงเรียนก าหนด  พิมพจ์ากเว็บไซต์ 
โรงเรียน www.srn.ac.th  
           2) ทะเบียนบ้านฉบับจรงิพรอ้มส าเนา ของนักเรียน  บิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา 
มารดา)  และลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 



17

3) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  พร้อมส าเนาที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ
4) รูปถ่ายปัจจุบัน สี หรือขาวด า (ไม่เกิน 6 เดือน)  แต่งเครื่องแบบนักเรียน  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก

ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
5) หลักฐานการช าระเงินบ ารุงการศึกษา
6) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล
7) ถ้าโรงเรียนตรวจพบว่าข้อมูลเอกสารหลกัฐาน ไม่ตรงกับคุณสมบัติของนักเรียนตามทีโ่รงเรียนก าหนด

ถือว่าการสอบคัดเลอืกของนกัเรียนผู้นั้นเป็นโมฆะ       
6.4  หากผู้ปกครองไมม่ามอบตัวนักเรียนตามก าหนดถือว่าสละสทิธ์ิ 

 ประกาศ  ณ  วันที่   2   พฤษภาคม   พ.ศ.  2563 

 ( นายโกศล  พงษ์พานิช ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

(นายศิลปสิทธ์ิ  ทับทิมธงไชย) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 


