
                                                         
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา   
เร่ือง  แนวปฏิบัตกิารรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4  ประจําปการศึกษา 2565 

 

 

 

 

             เพ่ือใหเด็กทุกคนมีโอกาสเขารับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ผานกระบวนการรับนักเรียนท่ีเปนธรรม เสมอภาค 
โปรงใส ตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักดําเนินการแบบมีสวนรวม สรางโอกาสท่ีเปนธรรม                
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และส่ือสารสรางการรับรูอยางมีประสิทธิผล สอดคลองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา
เปนเวลา สิบสองปตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกา              
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม คําส่ังหัวหนาคณะรักษา           
ความสงบแหงชาติ ท่ี 28/2559 เร่ือง ใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย คําส่ังหัวหนา                 
คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 19/2560  เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ                
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562  เร่ือง มาตรการปองกันการ
ทุจ ริตในการ เ รียก รับทรัพย สินห รือประโยชนตอบแทน เ พ่ือโอกาสในการ เข า เ รียนในสถานศึกษา                            
และมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในคราวประชุม คร้ังท่ี 3/2564  วันท่ี  28  ตุลาคม  2564 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  มาตรา 5  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545  กฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและ
ประเภทการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2546   มาตรา 10  มาตรา 30  มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับขอ 3  

แหงกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดศึกษา  พ.ศ. 2550 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ืองการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา       
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จึงกําหนดนโยบาย               
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565  ดังน้ี 
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นักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 (โครงการหองเรียนพิเศษ) 

1.  จํานวนการรับ/ประเภท 

    จํานวนนักเรียน  145  คน    
        1.1  โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี  
          และสิ่งแวดลอม จํานวน  30  คน 

    1.2  โครงการเสริมสรางศักยภาพดานคณิตศาสตร จํานวน  30  คน 

    1.3  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

  เปนภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM : EP) จํานวน  60  คน 

    1.4  โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
  โปรแกรม วิทยาศาสตร–คณิตศาสตร  สองภาษา 
  (Science-Maths Bilingual Program : SMBP)  จํานวน  25  คน 
 
 

2. วิธีการรับนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ 

 2.1  โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม           
(หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและส่ิงแวดลอม   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนสําหรับพัฒนา 

           และสงเสริมผูมีความสามารถทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามแนวทางของ สสวท.   
           และ สอวน.) 

           คุณสมบัติท่ัวไป 

       1)  เปนนักเรียนสตรี   
          2)  นักเรียนสําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือ   
               กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2564 

       3)  มีสัญชาติไทย 

       4)  ไมเปนโรคติดตอหรือเปนโรครายแรงซ่ึงเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

       5)  มีความขยันหม่ันเพียร  ความประพฤติดี  และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

       6)  มีความต้ังใจเขารวมโครงการ และผูปกครองมีความพรอมท่ีจะสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู  
       7)  นักเรียนตองมีผลการเรียน  ดังน้ี 

            (1)  มีผลการเรียนเฉล่ียรวมทุกวิชาในช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 และประถมศึกษาปที่ 5   ไมต่ํากวา  3.00 

            (2)  มีผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  และประถมศึกษาปท่ี 5    
                  ไมต่ํากวา 3.00 

            (3)  มีผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  และประถมศึกษาปท่ี 5    
                  ไมต่ํากวา 3.00 
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 2.2  โครงการเสริมสรางศักยภาพดานคณิตศาสตร 

          คุณสมบัติท่ัวไป 

   1)  เปนนักเรียนสตรี  ความประพฤติดี   
       2)  นักเรียนสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือ  
            กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   ปการศึกษา 2564 

       3)  มีความถนัดและสนใจวิชาคณิตศาสตร 
       4)  มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  และชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

               ไมต่ํากวา 3.00 

5)  ไมเปนโรคติดตอหรือเปนโรครายแรงซ่ึงเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

       6)  ยินดีรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกกิจกรรมและมีความพรอมในการเรียนนอกเวลา 

       7)  ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู 
 

 2.3  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ    

(ENGLISH PROGRAM : EP) 
 

          คุณสมบัติท่ัวไป 

       1)  เปนนักเรียนสตรีท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ   
       2)  นักเรียนตองสําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา   
            หรือกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2564  

       3)  มีความถนัดและสนใจภาษาอังกฤษ 

       4)  มีผลการทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ  
            ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (CEFR English Proficiency Test)  ที่สอบ ณ ศูนยสอบ 

            โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
5)  ไมเปนโรคติดตอหรือเปนโรครายแรงซ่ึงเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

       6)  มีความประพฤติดี  เปนโสด  ไมจํากัดอายุ 

       7)  ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู 
 

2.4  โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub)  โปรแกรม   
      วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  สองภาษา  (Science-Maths Bilingual Program : SMBP)  

 

          คุณสมบัติท่ัวไป     

   1)  เปนนักเรียนสตรีท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ 

2)  นักเรียนสําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือ  
     กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2564 
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3) เปนโสด  ไมจํากัดอายุ
4) ไมเปนโรคติดตอหรือเปนโรครายแรงซ่ึงเปนอุปสรรคตอการศึกษา
5) มีความประพฤติดี  มีระเบียบวินัยและอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี
6) ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู
7) นักเรียนมีผลการเรียนดังน้ี

(1) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  และชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
ไมต่ํากวา 3.00

(2) มีผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  และชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
ไมต่ํากวา 3.00

(3) มีผลการทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (CEFR English Proficiency Test)  ที่สอบ  ณ ศูนยสอบ
โรงเรียนสุรนารีวิทยา

กําหนดการหองเรียนพิเศษ 

ดาวนโหลดคูมือรับสมัคร วันเสารท่ี  19  กุมภาพันธ  2565  ถึงวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ  2565 

ทาง Website  โรงเรียนสุรนารีวิทยา (www.srn.ac.th)

การรับสมัคร ลงทะเบียนเพ่ือสมัครสอบคัดเลือก ทางเว็บไซตโรงเรียนสุรนารีวิทยา  

(www.srn.ac.th)  วันเสารที ่ 19  กุมภาพันธ 2565  ถึงวันพุธที่  23  กุมภาพันธ  

2565 เวลา 16.30 น. พรอมแนบหลักฐานดังน้ี 

1) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  หรือกําลังศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2564

2) ผลการเรียน หรือ ผลการสอบ CEFR  ตามท่ีโครงการกําหนด

3) หลักฐานการชําระเงินคาดําเนินการสอบ 150 บาท  ทางเว็บไซตโรงเรียน

สุรนารีวิทยา  (www.srn.ac.th)   ระหวาง วันเสารที่  19  กุมภาพันธ 2565

ถึงวันพุธท่ี  23   กุมภาพันธ   2565  โดยชําระผานธนาคาร ตามชื่อบัญชี 

และเลขท่ีบัญชี ท่ีจะปรากฏหลังจากผานการยืนยันเอกสารในโปรแกรมการรับ

สมัครเรียบรอยแลว
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    ***นักเรียนท่ีไดรับการยืนยันการสมัครสอบคัดเลือกจากโรงเรียนแลว  

 ใหพิมพบัตรประจําตัวสอบ และติดรูปท่ีบัตรใหเรียบรอย  เก็บบัตร 

 ประจําตัวสอบไวเปนหลักฐานในการเขาหองสอบ 

     (นักเรียนท่ีไมแนบหลักฐานตามท่ีกําหนด ระหวางวันเสารท่ี 

        19 กุมภาพันธ 2565 ถึงวันพุธท่ี  23 กุมภาพันธ 2565 

         เวลา 16.30 น. ถือวานักเรียนไมมีสิทธ์ิเขาสอบคัดเลือก)*** 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ วันศุกรท่ี 25 กุมภาพันธ 2565  ทาง Website   โรงเรียนสุรนารีวิทยา  

(www.srn.ac.th)  นักเรียนตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ  หองสอบ  วันเวลา 

สอบ  ตารางสอบ และเตรียมความพรอมในการสอบตามเง่ือนไขท่ีโรงเรียน 

กําหนด  

สอบคัดเลือก วันเสารท่ี  6  มีนาคม  2565   ณ ฮอลล 1 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
นครราชสีมา 

ประกาศผลการสอบ วันพฤหัสบดีท่ี  10 มีนาคม  2565  ทาง website โรงเรียนสุรนารีวิทยา 

รายงานตัว วันเสารท่ี  12  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
พรอมท้ังชําระเงินคาธรรมเนียมโครงการตามโปรแกรมท่ีเรียน 

หองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร       7,000   บาท 

หองเรียนพิเศษคณิตศาสตร          7,000   บาท 

หองเรียนพิเศษฯ English Program         25,000   บาท 

  หองเรียนพิเศษฯ Education Hub         35,000   บาท  

 ณ อาคารอเนกประสงค  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 

(นักเรียนท่ีไมมารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธ์ิ) 

ประชุมผูปกครอง วันศุกรที่ 1 เมษายน 2565   เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ อาคารอเนกประสงค  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 

 (หากผูปกครองไมมารวมประชุมถือวาสละสิทธ์ิ) 

มอบตัว  วันเสารท่ี 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 -16.30 น.  ณ อาคารอเนกประสงค          

  โรงเรียนสุรนารีวิทยา        
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  พรอมชําระเงินคาบํารุงการศึกษา คาบริการเสริม และคาอาหารกลางวันดังน้ี 

   หองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร       6,770   บาท 

   หองเรียนพิเศษคณิตศาสตร                      6,770   บาท 

                                               หองเรียนพิเศษฯ English Program                 5,770   บาท 

                                                 หองเรียนพิเศษฯ Education Hub                5,770   บาท   

                                 (หากผูปกครองไมมามอบตัวนักเรียนถือวาสละสิทธ์ิ) 

  

3.  เกณฑการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

                        การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ  พิจารณาจากคะแนนสอบโดยเรียงลําดับจากคะแนน

สูงสุดไปหาคะแนนตํ่าสุด  กําหนดจุดตัดท่ีจํานวนนักเรียนท่ีโรงเรียนรับ 
 

 

อัตราสวนคะแนน 
 

 

 

 

    3.1  โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

 

พิจารณาจากคะแนนสอบ  2 รายวิชา  คะแนนเต็ม 100  คะแนน    โดยมีอัตราสวนคะแนนดังน้ี                   

คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร   :  คะแนนสอบคณิตศาสตร    =  50   :   50    ดังตาราง 

 

คะแนนสอบ 2 รายวิชา   
 

คะแนนรวม 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

50 50 100 
 

ในกรณีไดคะแนนรวมเทากัน  จะพิจารณานักเรียนจากคะแนนการสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ตามลําดับ   กรณีท่ีคะแนนวิทยาศาสตรและคะแนนคณิตศาสตรเทากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร

ตอนท่ี 2  เปนลําดับตอไป 

   3.2  โครงการเสริมสรางศักยภาพดานคณิตศาสตร 

พิจารณาจากคะแนนสอบ  2 รายวิชา  คะแนนเต็ม 100  คะแนน    โดยมีอัตราสวนคะแนนดังน้ี               
คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร   :  คะแนนสอบคณิตศาสตร    =  30   :   70    ดังตาราง 

 

คะแนนสอบ 2 รายวิชา   
 

คะแนนรวม 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

30 70 100 
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ในกรณีไดคะแนนรวมเทากัน  จะพิจารณานักเรียนจากคะแนนการสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

ตามลําดับ กรณีท่ีคะแนนวิทยาศาสตรและคะแนนคณิตศาสตรเทากัน  จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร   

ตอนท่ี 2  เปนลําดับตอไป 
 

3.3  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  

     (ENGLISH  PROGRAM :  EP)         

        พิจารณาจากคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ  การสอบสัมภาษณ และภาคปฏิบัติ รวมเปน 2 สวน  คะแนน

เต็ม  100  คะแนน   โดยมีอัตราสวนคะแนนดังน้ี   

        คะแนนการสอบความรูภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศใน

กลุมสหภาพยุโรป (CEFR   English  Proficiency  Test)   ณ ศูนยสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา  :  คะแนนสอบ

สัมภาษณและภาคปฏิบัติภาษาอังกฤษ   =  50  :  50   ดังตาราง 

     คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
 

คะแนนรวม ภาษาอังกฤษ (CEFR English Proficiency Test) สอบสัมภาษณ และภาคปฏิบัติ 

                50          50 100 
 

การคัดเลือกพิจารณาดังน้ี 

ข้ันท่ี 1  พิจารณาจากคะแนนรวมการทดสอบความรูภาษาอังกฤษในระดับ A2 ข้ึนไป เพ่ือประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขา   
   สอบสัมภาษณ และสอบภาคปฏิบัติ วันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565 

ข้ันท่ี 2  นักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ และสอบภาคปฏิบัติ ตามประกาศของโรงเรียน เขารับการสัมภาษณ 
          วันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2565  ณ โรงเรียนสุรนารีวทิยา   นักเรียนท่ีมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาคัดเลือกตองรับ  
          การสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติครบตามรายละเอียดดังน้ี 

STATION 1        ขอมูลสวนตัว  (Personal  Information) 

STATION 2        ทักษะกลุมสัมพันธ  (Group   Activity) 

STATION 3        ทักษะการพูด   (Speaking   Skill) 

STATION 4        ทักษะการฟง   (Listening   Skill) 

STATION 5                การทดสอบการอานและการเขียน   (Reading & Writing  Skill) 

ข้ันท่ี 3  การคิดคะแนนเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน จะใชอัตราสวน คะแนนการสอบความรูภาษาอังกฤษตาม  

          กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป  (CEFR   English    

          Proficiency   Test)   ณ ศูนยสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา : คะแนนสอบสัมภาษณ  และภาคปฏิบัติ         

          ภาษาอังกฤษ   = 50 : 50   โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโดยเรียงตามลําดับคะแนนดังน้ี 
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1.  ลําดับที่ 1-60  พิจารณาจากคะแนนรวมจากสูงไปหาตํ่า  จากการสอบความรูภาษาอังกฤษตามกรอบ 

               มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (CEFR   English    

               Proficiency   Test) คะแนนสอบสัมภาษณ และคะแนนภาคปฏิบัติ  

2.  หากนักเรียนไดคะแนนรวมเทากัน  ใหถือคะแนนสอบสัมภาษณ และภาคปฏิบัติเปนหลัก 

3.  หากนักเรียนไดคะแนนรวมสอบสัมภาษณ และภาคปฏิบัติเทากัน  จะพิจารณาจากคะแนน STATION 

               5  , 4 , 3 , 2 และ 1  ตามลําดับ   
  
 3.4  โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)   

โปรแกรมวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร  สองภาษา  (Science-Maths   Bilingual Program : SMBP) 

พิจารณาจากคะแนนสอบ  3 รายวิชา  คะแนนเต็ม 100  คะแนน    โดยมีอัตราสวนคะแนนดังน้ี                   
คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร   :  คะแนนสอบคณิตศาสตร  : คะแนนสอบภาษาอังกฤษ  =  35 :  35  :  30 

ดังตาราง 

 

คะแนนสอบ 3 รายวิชา   
 

คะแนนรวม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 

35 35 30 100 
 

ในกรณีไดคะแนนเทากันจะพิจารณานักเรียนจากคะแนนการสอบวิชาวิทยาศาสตรสูงกวาเปนอันดับแรก 

วิชาภาษาอังกฤษจะพิจารณาคัดเลือกจากคะแนนรวมการทดสอบความรูภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน  

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (CEFR English Proficiency Test) ที่สอบ  

ณ  ศูนยทดสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา  โดยเรียงลําดับคะแนนดังน้ี  

1)  เรียงตามลําดับสูงตํ่าของระดับ CEFR (Common European Framework) ดังน้ี  
     C2   C1   B2   B1    A2   A1 

2)  หากระดับ CEFR เทากัน ใหเรียงตามลําดับคะแนนรวม 

3)  หากคะแนนรวมเทากัน  ใหเรียงระดับ Use of English ตามลําดับ 

4)  หากคะแนน Use of English เทากัน ใหเรียงตามระดับ Listening 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (โครงการหองเรียนพิเศษ) 

1. จํานวนการรับ/ประเภท
จํานวนนักเรียน  150  คน
1.1  โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร จํานวน   30  คน 

           เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม        
 1.2  โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร 
      และเทคโนโลยี (พสวท.)และพสวท.(สูความเปนเลิศ)       จํานวน   30  คน       

   1.3  โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนมุงสูมหาวิทยาลัย (AP) จํานวน   30  คน 
     1.4  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานอาชีพบัญชีและการตลาด (BP) จํานวน   30  คน 

     1.5  โครงการหองเรียนพิเศษดนตรีสากล (MP) จํานวน   30  คน 

     1.6  โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเขม (IEP)  จํานวน   30  คน 

2. วิธีการรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ
2.1 โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม

   (หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม)    
           คุณสมบัติของผูสมัคร 

1) สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา

ที่กําลังศึกษา อยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564

2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

ภาคเรียนท่ี 1 ไมต่ํากวา 3.00 (เกรดเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน)

3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75

4) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75

5) เปนโสด

6) ความประพฤติเรียบรอย  มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี

7) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง และมีใบรับรองการตรวจรางกายจากแพทยปริญญา

8) ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู



10

    2.2  โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถหองเรียนพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
      พสวท. และ พสวท.(สูความเปนเลิศ)     
      รับสมัครโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ( สสวท.) 

          คุณสมบัติของผูสมัคร 

1) เปนนักเรียนท่ีผานการสอบคัดเลือกเพ่ือรับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2565 รอบท่ี 1

2) เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2564 โดยมีผลการเรียน

ดังน้ี
(1) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี1)

ไมต่ํากวา 3.00

(2) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3
ภาคเรียนท่ี 1) ไมต่ํากวา 3.00

(3) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3
ภาคเรียนท่ี 1) ไมต่ํากวา 3.00

(4) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3
ภาคเรียนท่ี 1) ไมต่ํากวา 2.75

3) มีสัญชาติไทย และมีเลขประจําตัวประชาชน
4) ไมเปนโรคติดตอหรือโรครายแรงซ่ึงเปนอุปสรรคตอการศึกษา
5) มีความขยันหม่ันเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
6) มีความต้ังใจเขาศึกษาในโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ)
7) ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู

2.3  โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนมุงสูมหาวิทยาลัย (Advanced  Program : AP) 

          คุณสมบัติของผูสมัคร 

1) เปนนักเรียนสตรี   เปนโสด  ไมจํากัดอายุ

2) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   ปการศึกษา 2564

3) มีสัญชาติไทย   มีเลขประจําตัวประชาชน

4) ไมเปนโรคติดตอหรือโรครายแรงซ่ึงเปนอุปสรรคตอการศึกษา

5) มีความขยันหม่ันเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม

6) มีความต้ังใจเขารวมโครงการและผูปกครองมีความพรอมท่ีจะสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู

7) มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3   จํานวน  5  ภาคเรียน  ดังน้ี
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(1) ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ไมต่ํากวา 3.00

(2) ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ไมต่ํากวา 3.00

(3) ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ไมต่ํากวา 3.00

(4) ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ไมต่ํากวา 3.00

 2.4   โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานอาชีพบัญชีและการตลาด (BP) 

            คุณสมบัติของผูสมัคร 

1) เปนนักเรียนสตรี   เปนโสด  ไมจํากัดอายุ

2) สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทาหรือ

กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   ปการศึกษา 2564

3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3   จํานวน  5  ภาคเรียน

ไมต่ํากวา 2.75

4) มีความประพฤติดี  มีความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจ

5) มีความสนใจในการศึกษาตอดานอาชีพและมีความประสงคจะเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควบคูไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

6) ผูปกครองยินยอมใหศึกษาตลอดหลักสูตรและมีความพรอมท่ีจะสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลา

ที่ศึกษาอยู

 2.5   โครงการหองเรียนดนตรีสากล  (Music Program  : MP) 

            คุณสมบัติของผูสมัคร

1) เปนนักเรียนสตรี  เปนโสด

2) จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาหรือ

กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   ปการศึกษา 2564  หรือเทียบเทาและมีผลการเรียน

เฉล่ีย ไมต่ํากวา 2.00  หรือมีผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ

3) มีความประพฤติดี  มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี

4) มีสุขภาพอนามัยสมบรูณแข็งแรง

5) มีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถข้ันพ้ืนฐานทางดานดนตรีสากล

6) สามารถอานโนตดนตรีสากลข้ันพ้ืนฐานได 

7) สามารถปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลไดอยางนอย 1 เคร่ืองมือ ดังน้ี
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     (1)  เคร่ืองดนตรีทุกประเภทท่ีมีอยูในวงOrchestra หรือ วงWind Symphony เชน Instruments      

                     String, Woodwind Instruments , Brass Instrument , Percussion , Piano หรือ  Harp  

     (2)  เคร่ืองตีทุกประเภทท่ีมีอยูใน วง Drumline ( Snare , Tenors , Bass, Drums , Cymbals 

                     รวมไปถึง Pit Percussion และ กลองชุด )  

     (3)  เคร่ืองดนตรีประเภทคียบอรด และอิเล็คโทน  

     (4)  ขับรองสากล  

     (5)  สามารถเขารวมกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน เชน วง Wind Orchestra , วง Wind Symphony  

                     วง Marching band  หรือ วง Drumline  ของทางโรงเรียนได   
 

    2.6   โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเขม (Intensive English Program : IEP)  

            คุณสมบัติของผูสมัคร  

  1)  เปนนักเรียนสตรี เปนโสด ไมจํากัดอายุ  
  2)  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา       
                หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 หรือเทียบเทา 
  3)  มีผลการเรียนดังน้ี 

       (1)  มีผลการเรียนเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน ทุกกลุมสาระการเรียนรู ไมต่ํากวา 3.00 
                (2)  มีผลการเรียนเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 3.00 
                (3)  มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ระดับ A2 ข้ึนไป 
  4)  สุขภาพอนามัย สมบูรณแข็งแรง 
  5)  มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

  6)  มีความต้ังใจเขารวมโครงการฯ และผูปกครองมีความพรอมท่ีจะสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลา 
                ที่ศึกษาอยู 

 

กําหนดการหองเรียนพิเศษ 

ดาวนโหลดคูมือรับสมัคร  วันเสารท่ี  19  กุมภาพันธ  2565  ถึงวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ  2565  

                                     ทาง Website  โรงเรียนสุรนารีวิทยา (www.srn.ac.th) 
 

 

รับสมัคร   ลงทะเบียนเพ่ือสมัครสอบคัดเลือก  ทางเว็บไซตโรงเรียนสุรนารีวิทยา  

(www.srn.ac.th)  วันเสารที ่ 19  กุมภาพันธ  2565  ถึงวนัพุธที่  23  

กุมภาพันธ   2565 เวลา 16.30 น. พรอมแนบหลักฐานดังน้ี 

    1)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   หรือกําลังศึกษา 

         ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3    ปการศึกษา 2564    

    2)  ผลการเรียนตามท่ีโครงการกําหนด 
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3) หลักฐานการชําระเงินค ดําเนินการสอบ  บาท  ทางเว็บไซตโรงเรียน

สุรนารวีิทยา  (www.srn.ac.th)   ระหวาง วันเสารที ่ 19  กุมภาพันธ  2565

ถึงวันพุธท่ี  23   กุมภาพันธ   2565  โดยชําระผานธนาคาร ตามช่ือบัญชี 

และเลขท่ีบัญชี ท่ีจะปรากฏหลังจากผานการยืนยันเอกสารในโปรแกรมการรับ

สมัครเรียบรอยแลว

***นักเรียนท่ีไดรับการยืนยันการสมัครสอบคัดเลือกจากโรงเรียนแลว

ใหพิมพบัตรประจําตัวสอบ และติดรูปท่ีบัตร ใหเรียบรอย  เก็บบัตร

ประจําตัวสอบ เปนหลักฐานในการเขาหองสอบ

(นักเรียนท่ีไมแนบหลักฐานตามท่ีกําหนด ระหวางวันเสารท่ี 19 กุมภาพันธ

2565 ถึงวันพุธท่ี  23 กุมภาพันธ 2565 เวลา 16.30 น.

ถือวานักเรียนไมมีสิทธ์ิเขาสอบคัดเลือก)***

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ  วันศุกรท่ี 25 กุมภาพันธ 2565  ทาง Website  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  

  (www.srn.ac.th) 

สอบคัดเลือก วันจันทรท่ี  7  มีนาคม  2565  ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา  

หรือฮอลล 1 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 

ประกาศผลการสอบ วันพฤหัสบดีท่ี  10  มีนาคม  2565 ทาง website โรงเรียนสุรนารีวิทยา 

รายงานตัว วันเสารท่ี 12 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสุรนารีวิทยา    

  พรอมท้ังชําระเงินคาธรรมเนียมโครงการตามโปรแกรมท่ีเรียน 

  หองเรียนพิเศษฯวิทยาศาสตร       8,000   บาท 

 หองเรียน พสวท. และพสวท.(สูความเปนเลิศ)       8,000   บาท 

หองเรียนพิเศษ Advanced  Program : AP        10,000   บาท 

หองเรียนพิเศษดานอาชีพบัญชีและการตลาด      4,000   บาท 

หองเรียนพิเศษดานดนตรีสากล                      - บาท

 หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเขม  10,000   บาท 

(นักเรียนท่ีไมมารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธ์ิ 
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      ***นักเรียน ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ท่ีไดรับคัดเลือกใหเขาเรียนช้ัน ม.4   
      ประเภทโควตานักเรียนเดิม ตามประกาศของโรงเรียน ท่ีสอบเขาเรียน 

      ประเภทหองเรียนพิเศษได และมารายงานตัวในวันเสารที่ 12 มีนาคม 2565 
      แลว โรงเรียนถือวานักเรียนสละสิทธ์ิประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิม*** 

ประชุมผูปกครอง วันศุกรท่ี  1  เมษายน  2565  เวลา 13.00 -  16.00 น. 

ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสุรนารีวิทยา       

 (หากผูปกครองไมมารวมประชุมถือวาสละสิทธ์ิ)       

มอบตัว  วันอาทิตยท่ี  3  เมษายน  2565   เวลา 09.00 -16.30  น.   
ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสุรนารีวิทยา  
พรอมชําระเงินคาบํารุงการศึกษา  คาบริการเสริม และอาหารกลางวัน ดังน้ี 
1) กรณีเปนนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ชําระเงิน 7,045  บาท
2) กรณีเปนนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอ่ืน ชําระเงิน 7,200  บาท
(หากผูปกครองไมมามอบตัวนักเรียนถือวาสละสิทธ์ิ) 

4. เกณฑการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

การพิจารณาคัดเลือกกลุมการเรียนนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษพิจารณาจากคะแนนสอบโดยเรียงลําดับ
จากคะแนนสูงสุดไปหาคะแนนตํ่าสุด  กําหนดจุดตัดท่ีจํานวนนักเรียนท่ีโรงเรียนรับ 

อัตราสวนคะแนน 

    4.1  โครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  

พิจารณาจากคะแนนสอบ  2 รายวิชา  คะแนนเต็ม 100  คะแนน    โดยมีอัตราสวนคะแนนดังน้ี 
คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร   :  คะแนนสอบคณิตศาสตร    =  50   :   50   
ดังตาราง

คะแนนสอบ 2 รายวิชา คะแนนรวม 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

50 50   100 
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ในกรณีไดคะแนนเทากัน  จะพิจารณานักเรียนจากคะแนนการสอบวิชาวิทยาศาสตรสูงกวาคณิตศาสตรเปน

อันดับแรก กรณีท่ีคะแนนวิทยาศาสตรและคะแนนคณิตศาสตรเทากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชา วิทยาศาสตรตอน

ที่ 2  เปนลําดับตอไป 
 
 

 4.2  โครงการหองเรียนพิเศษนักเรียนทุน พสวท. จํานวน 6 คนและนักเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) 

จํานวน  24  คน 

 

 
 

          พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) ศูนยโรงเรียนสุรนารีวิทยา                  

ปการศึกษา 2565 จากคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนเขารับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ                 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2565  รอบท่ี 1  

 ในกรณีท่ีมีนักเรียนไดคะแนนสอบเทากันในลําดับสุดทายของจํานวนท่ีประกาศรับจะพิจารณาตามลําดับ 

ดังน้ี 

 1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ช้ัน ม.1 ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1) 

 2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ช้ัน ม.1 ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1) 

 3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานรวมกับผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร  

              พ้ืนฐาน 5 ภาคเรียน (ช้ัน ม.1 ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1) 

 4) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 ภาคเรียน (ช้ัน ม.1 ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1) 

 5) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน (ช้ัน ม.1 ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1) 

 6) ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเปนท่ีส้ินสุด 
 

 

 

 4.3  หองเรียนพิเศษพัฒนาศักยภาพผูเรียนมุงสูมหาวิทยาลัย 

พิจารณาจากคะแนนสอบ  3 รายวิชา  คะแนนเต็ม 100  คะแนน    โดยมีอัตราสวนคะแนนดังน้ี                   

คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร : คะแนนสอบคณิตศาสตร : คะแนนสอบภาษาอังกฤษ = 45 : 35 : 20   

ดังตาราง 

 

คะแนนสอบ 3 รายวิชา   
 

คะแนนรวม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร     ภาษาอังกฤษ 

45 35 20 100 
    

 

 

 

ในกรณีไดคะแนนเทากัน  พิจารณาจากคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร   คณิตศาสตร  และ ภาษาอังกฤษ  

ตามลําดับ กรณีท่ีคะแนนวิทยาศาสตรคะแนนคณิตศาสตรและ ภาษาอังกฤษเทากัน จะพิจารณาจากคะแนน 

วิชาวิทยาศาสตรตอนท่ี 2  เปนลําดับตอไป 
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 4.4  หองเรียนพิเศษพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานอาชีพบัญชีและการตลาด (BP)  

  พิจารณาจากคะแนนสอบ  3 รายวิชา  คะแนนเต็ม 100  คะแนน    โดยมีอัตราสวนคะแนนดังน้ี                   

คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร  : คะแนนสอบภาษาไทย : คะแนนสอบภาษาอังกฤษ  =  40  :  30  :  30     
ดังตาราง 

 

คะแนนสอบ 3 รายวิชา   

 

คะแนนรวม 
คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

40 30 30 100 
            

  ในกรณีไดคะแนนเทากัน  พิจารณาจากคะแนนสอบวิชา   คณิตศาสตร   ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
ตามลําดับ  
  

 4.5  หองเรียนพิเศษดานดนตรีสากล 

           พิจารณาจากคะแนน  2 สวน  คะแนนเต็ม 100  คะแนน    โดยมีอัตราสวนคะแนนดังน้ี                
คะแนนสอบ 3 รายวิชา   :  คะแนนจากการสอบปฏิบัติ    =  30   :   70     รายละเอียดดังตาราง 

 

คะแนนสอบ  3  รายวิชา 

 

 

คะแนนจาก 

การสอบปฏิบัติ 

 

 

คะแนนรวม 

 
 ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 10 10 10 70 100 
  

 ในกรณีไดคะแนนเทากัน  พิจารณาจากคะแนนการสอบปฏิบัติ    

 

4.6  หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเขม        
        พิจารณาจากคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ  การสอบวัดทักษะ ความรูพ้ืนฐานทางภาษา และการสัมภาษณ 

รวมเปน 2 สวน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน   โดยมีอัตราสวนคะแนนดังน้ี   

        คะแนนการสอบความรูภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศ              

ในกลุมสหภาพยุโรป (CEFR   English  Proficiency  Test)   ณ ศูนยสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา  :  คะแนน              

การสอบวัดทักษะ ความรูพื้นฐานทางภาษา และการสัมภาษณ   =  40  :  60   ดังตาราง 

คะแนนภาษาอังกฤษ   

 

คะแนนรวม 
ภาษาอังกฤษ (CEFR English Proficiency ทักษา ความรูพื้นฐานทางภาษา และการสัมภาษณ 

40 60 100 
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การคัดเลือกพิจารณาดังน้ี 

ข้ันท่ี 1  พิจารณาจากคะแนนรวมการทดสอบความรูภาษาอังกฤษในระดับ A2 ข้ึนไป เพ่ือประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิ        
           เขาสอบวัดทักษะ ความรูพ้ืนฐานทางภาษา และการสัมภาษณ วันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565 

ข้ันท่ี 2  นักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเขาสอบวัดทักษะ ความรูพ้ืนฐานทางภาษา และการสัมภาษณ ตามประกาศของโรงเรียน
เขารับการสัมภาษณ วันอาทิตยที่ 7 มีนาคม 2565  ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา   นักเรียนท่ีมีสิทธ์ิไดรับ                
การพิจารณาคัดเลือกตองรับการสอบวัดทักษะ ความรูพ้ืนฐานทางภาษา และการสัมภาษณครบตาม
รายละเอียดดังน้ี 

STATION 1        ทักษะและความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Paper Test : Listening–Reading-Grammar)     

STATION 2        การสอบสัมภาษณ (Personal  Information & Impromptu Speech) 

 

ข้ันท่ี 3  การคิดคะแนนเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน จะใชอัตราสวน คะแนนการสอบความรูภาษาอังกฤษตาม  

           กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป  (CEFR   English    

           Proficiency   Test)   ณ ศูนยสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา : คะแนนการสอบวัดทักษะ ความรูพ้ืนฐาน 

           ทางภาษา และการสัมภาษณ   = 40 : 60   โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโดยเรียงตามลําดับ  

           คะแนนดังน้ี 

1.  ลําดับที่ 1-30  พิจารณาจากคะแนนรวมจากสูงไปหาตํ่า  จากการสอบความรูภาษาอังกฤษตามกรอบ

มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (CEFR   English  

Proficiency   Test)  ทักษะ ความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ  (Paper Test) และคะแนนสอบสัมภาษณ  

2.  หากนักเรียนไดคะแนนรวมเทากัน  ใหถือคะแนนสอบวัดทักษะ ความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ   

     (Paper Test) และคะแนนสอบสัมภาษณ เปนหลัก 

3.  หากนักเรียนไดคะแนนรวมการสอบความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ  (Paper Test) และคะแนนสอบ

สัมภาษณ เทากัน  จะพิจารณาจากคะแนน STATION  1  ตอน Grammar, Listening, Reading และ 

การสอบสัมภาษณ ตามลําดับ   
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นักเรียนหองเรียนปกติ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

1. จํานวนการรับ/ประเภท 

    จํานวน  15  หอง   หองละ  40   คน   จํานวนนักเรยีน   600  คน  ดังนี้ 
 1.1  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ      จํานวน 360  คน 

 1.2  นักเรียนท่ัวไป (นักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ)  จํานวน 180  คน 

 1.3  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   จํานวน   30  คน 

 1.4  นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ จํานวน   30  คน 

 

 

2. วิธีการรับนักเรียนหองเรียนปกติ 
    2.1  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  

 1)  คัดเลือกโดยใชคะแนนจากการสอบวิชาภาษาไทย   สังคมศึกษา   คณิตศาสตร    วิทยาศาสตรและ  
               ภาษาอังกฤษ   รวม 100 คะแนน 

 2)  เขตพ้ืนท่ีบริการ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ประกอบดวย  13 ตําบล ไดแก  
               ตําบลบานเกาะ  ตําบลบานใหม  ตําบลหม่ืนไวย  ตําบลหนองจะบก    ตําบลปรุใหญ    ตําบลโคกกรวด        
               ตําบลสุรนารี   ตําบลโพธิ์กลาง    ตําบลหนองไผลอม   ตําบลจอหอ   ตําบลหนองกระทุม    
               ตําบลในเมือง และตําบลหัวทะเล 
 

     คุณสมบัติท่ัวไป 

 1. เปนนักเรียนสตรี  ที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน  
          2. สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือ  
              กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 

 3. เปนโสด   ไมจํากัดอายุ  
 

 

     คุณสมบัติเฉพาะ   

          นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการตองมีคุณสมบัติตามขอ 1 หรือ ขอ 2 อยางใดอยางหน่ึง หรือท้ังสองขอดังน้ี 

          1. นักเรียนจะตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนสุรนารีวิทยาอยางนอย  2  ป     
             นับถึงวันท่ี 16  พฤษภาคม 2565  และตองอาศัยอยูจริงกับบิดา มารดาหรือผูปกครองตาพระราชบัญญัติ  
             การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ที่เปนเจาบานหรือเปนเจาของบาน  โดยใหเจาบานหรือเจาของบาน  
             รับรองการอาศัยอยูจริง  กรณีท่ีนักเรียนมิไดอยูกับบิดา  มารดา  หรือผูปกครองตามพระราชบัญญัติ  
             การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ที่เปนเจาบานหรือเจาของบานแตอาศัยและเรียนอยูจริงในเขตพ้ืนท่ี  
             การศึกษา ใหมีการพิสูจนขอเท็จจริงบันทึกเปนเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และ  
             ใหเจาบานหรือเจาของบานรับรองการอาศัยอยูจริง  
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          2. นักเรียนเปนบุตรของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีรับสมัคร 

 

กําหนดการรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
 

ดาวนโหลดคูมือรับสมัคร วันพุธที่ 9 มีนาคม  2565  ถึงวันอาทิตยที่  13  มีนาคม  2565  

    ทาง Website  โรงเรียนสุรนารีวิทยา (www.srn.ac.th) 
 

  

การรับสมัคร   ลงทะเบียนเพ่ือสมัครสอบคัดเลือก ทางเว็บไซตโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

    (www.srn.ac.th)  วันพุธที ่  9  มีนาคม  2565 ถึงวันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 

2565 เวลา 16.30 น. พรอมแนบหลักฐานดังน้ี 

    1)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  หรือกําลังศึกษา 

        ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   ปการศึกษา 2564    

    2)  หลักฐานแสดงคุณสมบัติการเปนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการตามท่ีโรงเรียน  

         กําหนด    

    3)  หลักฐานการชําระเงินคาดําเนินการสอบ 100 บาท   ทางเว็บไซตโรงเรียน     

         สุรนารวีิทยา  (www.srn.ac.th)   ระหวางวันพุธที ่  9  มีนาคม  2565   

         ถึงวันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2565  โดยชําระผานธนาคาร ตามชื่อบัญชี และ   

                                              เลขท่ีบัญชี ท่ีจะปรากฏหลังจากผานการยืนยันเอกสารในโปรแกรมการรับ  

                                              สมัครเรียบรอยแลว                                          

    ***นักเรียนท่ีไดรับการยืนยันการสมัครสอบคัดเลือกจากโรงเรียนแลว   

                                       ใหพิมพ บัตรประจําตัวสอบ และติดรูปท่ีบัตรใหเรียบรอย   

                                       เก็บบัตรประจําตัวสอบไวเปนหลักฐานในการเขาหองสอบ  

                                       (นักเรียนท่ีไมแนบหลักฐานตามท่ีกําหนด  ระหวางวันพุธท่ี  9  มีนาคม   

                                       2565  ถึงวันอาทิตยท่ี  13  มีนาคม  2565 เวลา 16.30 น. 

                                       ถือวานักเรียนไมมีสิทธ์ิเขาสอบคัดเลือก)*** 
     

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ทาง Website โรงเรียนสุรนารีวิทยา(www.srn.ac.th)   

                                         นักเรียนตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ  หองสอบ  วัน  เวลา  ตารางสอบ  และ 

   เตรียมความพรอมในการสอบตามเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกําหนด  
 

สอบคัดเลือก  วันเสารที่  26  มีนาคม  2565  ณ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
 

ประกาศผลการสอบ วันพุธท่ี  30  มีนาคม  2565  ทาง website โรงเรียนสุรนารีวิทยา  
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รายงานตัว  วันพุธที่  30  มีนาคม   2565  ทาง website โรงเรียนสุรนารีวิทยา                                             
   (นักเรียนท่ีไมรายงานตัวตามวัน เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธ์ิ) 
 

ประชุมผูปกครอง วันศุกรท่ี  1  เมษายน  2565    เวลา 09.00 -  12.00 น.  
                                         ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสุรนารีวิทยา       
                                       (หากผูปกครองไมมารวมประชุมถือวาสละสิทธ์ิ) 

     

มอบตัว                                    วันเสารท่ี  2  เมษายน  2565  เวลา 09.00 -16.30 น.  ณ อาคารอเนกประสงค   
                                         โรงเรียนสุรนารีวิทยา    

                              พรอมชําระเงินคาบํารุงการศึกษา   คาบริการเสริม  และอาหารกลางวัน  
 6,770 บาท 

                                 (หากผูปกครองไมมามอบตัวนักเรียนถือวาสละสิทธ์ิ) 
 

 

2.2  นักเรียนท่ัวไป (นักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ) 
      1)  คัดเลือกโดยใชคะแนนจากการสอบวิชาภาษาไทย   สังคมศึกษา   คณิตศาสตร    วิทยาศาสตรและ   
          ภาษาอังกฤษ   รวม 100 คะแนน 

      2)  นักเรียนท่ัวไปหมายถึง นักเรียนท่ีอาศัยอยูนอกเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน    
 

คุณสมบัติ ท่ัวไป 

      1.  เปนนักเรียนสตรี   
     2.  สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษา  
          ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   ปการศึกษา 2564 

      3.  ไมจํากัดอายุ  เปนโสด 
 

 

กําหนดการรับนักเรียนท่ัวไป (นักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ) 
 

ดาวนโหลดคูมือรับสมัคร วันพุธที่  9 มีนาคม  2565  ถึงวันอาทิตยที่  13  มีนาคม  2565  

    ทาง Website  โรงเรียนสุรนารีวิทยา (www.srn.ac.th) 
 

  

การรับสมัคร   ลงทะเบียนเพ่ือสมัครสอบคัดเลือก ทางเว็บไซตโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

    (www.srn.ac.th)  วันพุธที ่  9  มีนาคม  2565  ถึงวันอาทิตยที่ 13 มีนาคม

2565  เวลา 16.30 น. พรอมแนบหลักฐานดังน้ี 

    1)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  หรือกําลังศึกษา 

        ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2564    
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2) หลักฐานการชําระเงินค ดําเนินการสอบ 1 0 บาท  ทางเว็บไซตโรงเรียน

สุรนารวีิทยา (www.srn.ac.th)   ระหวางวันพุธที ่ 9  มีนาคม  2565  ถึง

วันอาทิตยท่ี 13 มีนาคม 2565 โดยชําระผานธนาคาร ตามชื่อบัญชี และ

เลขท่ีบัญชี ท่ีจะปรากฏหลังจากผานการยืนยันเอกสารในโปรแกรม

การรับสมัครเรียบรอยแลว

  ***นักเรียนท่ีไดรับการยืนยันการสมัครสอบคัดเลือกจากโรงเรียนแลว  

ใหพิมพบัตรประจําตัวสอบ และติดรูปท่ีบัตรใหเรียบรอย  เก็บบัตร

ประจําตัวสอบไวเปนหลักฐานในการเขาหองสอบ (นักเรียนท่ีไมแนบ

หลักฐานตามท่ีกําหนดระหวางวันพุธท่ี  9  มีนาคม  2565  ถึงวันอาทิตยท่ี 

13  มีนาคม  2565 เวลา 16.30 น. ถือวานักเรียนไมมีสิทธ์ิเขาสอบ

คัดเลือก)*** 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ วันพุธท่ี 16  มีนาคม  2565  ทาง Website   โรงเรียนสุรนารีวิทยา  

  (www.srn.ac.th)  นักเรียนตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ  หองสอบ  วัน เวลา 

ตารางสอบ และเตรียมความพรอมในการสอบตามเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกําหนด  

สอบคัดเลือก วันเสารท่ี  26  มีนาคม  2565  ณ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 

ประกาศผลการสอบ วันพุธท่ี  30  มีนาคม  2565  ทาง website โรงเรียนสุรนารีวิทยา 

รายงานตัว วันพุธท่ี  30  มีนาคม   2565  ทาง website โรงเรียนสุรนารีวิทยา
(นักเรียนท่ีไมรายงานตัวตามวัน เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธ์ิ) 

ประชุมผูปกครอง วันศุกรท่ี  1  เมษายน  2565  เวลา 09.00 -  12.00 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสุรนารีวิทยา    

     (หากผูปกครองไมมารวมประชุมถือวาสละสิทธ์ิ)

มอบตัว    วันเสารท่ี  2  เมษายน  2565  เวลา 09.00 -16.30 น.  ณ อาคารอเนกประสงค           
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา    
 พรอมชําระเงินคาบํารุงการศึกษา คาบริการเสริมและอาหารกลางวัน  6,770 บาท 

(หากผูปกครองไมมามอบตัวนักเรียนถือวาสละสิทธ์ิ) 
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2.3  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  

       คัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษท่ีนักเรียนสมัคร 
 

คุณสมบัติท่ัวไป 

       1.  เปนนักเรียนสตรี   
       2.  สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษา   
           ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   ปการศึกษา 2564 

       3.  ไมจํากัดอายุ  เปนโสด 

คุณสมบัติเฉพาะ  

       นักเรียนมีความสามารถพิเศษตางๆ ดังน้ี 

1. ดานกีฬาและกรีฑา ไดแก 
    1.1  วอลเลยบอล 

    1.2  กรีฑา 
  

2  ดานศิลปะ  ไดแก 
    2.1  ขับรอง 
    2.2  นาฎศิลป 
    2.3  ดนตรีไทย 

    2.4  ดนตรีสากล 
     

กําหนดการรับนักเรียนความสามารถพิเศษ 

ดาวนโหลดคูมือรับสมัคร วันพุธที่  9  มีนาคม  2565  ถึงวันพฤหัสบดีที่  10  มีนาคม  2565  

                      ทาง Website  โรงเรียนสุรนารีวิทยา (www.srn.ac.th) 
 

  

การรับสมัคร   นักเรียนท่ีผานการสมัครสอบคัดเลือกประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  หรือ

นอกเขตพ้ืนท่ีบริการ ที่ชําระคาดําเนินการสอบเรียบรอยแลว  สามารถลงทะเบียน

เพ่ือสมัครสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ  ระหวางวันพุธที ่ 9  มีนาคม  

2565   ถึงวันพฤหัสบดีที่  10 มีนาคม  2565  เวลา 16.30 น.  โดยนําเลข

ประจําตัวผูเขาสอบ  มาสมัครสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษไดทาง

เว็บไซตโรงเรียนสุรนารีวิทยา  ( www.srn.ac.th)  นักเรียนมีสิทธ์ิสมัครทดสอบ

ความสามารถพิเศษท่ีตนสนใจไดเพียง 1 ประเภท  ตามที่โรงเรียนกําหนด                                          
 

สอบปฏิบัติ   วันอังคารที่  22 มีนาคม  2565  สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ 

    ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
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ประกาศผลการสอบปฏิบัติ วันพุธที่ 23 มีนาคม  2565  ทาง Website   โรงเรียนสุรนารีวิทยา  
    

รายงานตัว  วันพุธท่ี 23 มีนาคม  2565  ณ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
     

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ- วันจันทรที่ 14 มีนาคม 2565 ทาง Website โรงเรียนสุรนารีวิทยา                        

                                                               (www.srn.ac.th)    
-วัดความรู                             นักเรียนตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ  หองสอบ วัน เวลา  ตารางสอบ  และ    

                                         เตรียมความพรอมในการสอบตามเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกําหนด  
    

สอบวัดความรู  วันเสารที่  26  มีนาคม  2565   ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
         (นักเรียนที่ไมมาสอบวัดความรูตามประกาศ ที่กําหนดถือวานักเรียนสละสิทธิ์) 
 

ประกาศผลการสอบวัดความรู วันพุธท่ี  30  มีนาคม  2565  ทาง website โรงเรียนสุรนารีวิทยา  
 

รายงานตัว  วันพุธที่  30  มีนาคม   2565  ทาง website โรงเรียนสุรนารีวิทยา                                             
   (นักเรียนท่ีไมรายงานตัวตามวัน เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธ์ิ) 
 

 

 

ประชุมผูปกครอง วันศุกรท่ี  1  เมษายน  2565  เวลา 09.00 -  12.00 น.  
  ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสุรนารีวิทยา    
                                       (หากผูปกครองไมมารวมประชุมถือวาสละสิทธ์ิ) 

     

มอบตัว       วันเสารท่ี  2  เมษายน  2565  เวลา 09.00 -16.30 น.  ณ อาคารอเนกประสงค   
                                         โรงเรียนสุรนารีวิทยา    

                              พรอมชําระเงินคาบํารุงการศึกษา คาบริการเสริมและอาหารกลางวัน  1,470 บาท 

                                 (หากผูปกครองไมมามอบตัวนักเรียนถือวาสละสิทธ์ิ) 

 

2.4  นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ 
 

 คุณสมบัติท่ัวไป 

    1. เปนนักเรียนสตรี    
          2. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2564 

  3. ไมจํากัดอายุ   เปนโสด 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 

          นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษตองเปนนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขพิเศษที่ สพฐ.กําหนด และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
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คุณสมบัติเง่ือนไขพิเศษที่กําหนด ดังน้ี         
  1. นักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผูบริจาคท่ีดินและส่ิงกอสรางเพ่ือจัดต้ังโรงเรียนซ่ึงมีเง่ือนไขและขอตกลง 

              รวมกันมากอน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

  2. นักเรียนท่ีเปนผูยากไรและดอยโอกาส 

  3. นักเรียนท่ีเปนบุตรผูเสียสละเพ่ือชาติหรือผูประสบภัยพิบัติท่ีตองไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 

  4. นักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
  5. นักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนสุรนารีวิทยาอยางตอเน่ืองดังน้ี                

           5.1  เปนนักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผูท่ีใหความชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนอยาง               
                 ตอเน่ือง เปนเวลาอยางนอย 3 ป โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียน 

                 สุรนารีวิทยา 
      5.2  นักเรียนเปนผูท่ีมีศักยภาพท่ีสามารถศึกษาในสถานศึกษาแหงน้ีได 

      5.3  เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

      5.4  จํานวนนักเรียนท่ีรับประเภทเง่ือนไขพิเศษไมเกินรอยละ 5 ของแผนการรับนักเรียน 

      5.5  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียนประเภทเง่ือนไขพิเศษโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

            ถือเปนท่ีส้ินสุด 
              

กําหนดการรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ 
 

 

ดาวนโหลดคูมือรับสมัคร วันพุธที่  9 มีนาคม  2565  ถึงวันอาทิตยที่  13  มีนาคม  2565  

    ทาง Website  โรงเรียนสุรนารีวิทยา (www.srn.ac.th) 
 

การรับสมัคร   นักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  หรือนอกเขต

พ้ืนท่ีบริการ ท่ีชําระคาดําเนินการสอบเรียบรอยแลว    สามารถลงทะเบียน                

เพ่ือสมัครคัดเลือกนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ  ระหวางวันพุธที ่ 9  มีนาคม  2565  

ถึงวันอาทิตยที่  13  มีนาคม  2565  เวลา 16.30 น. โดยนําเลขประจําตัวผูเขา

สอบ มาสมัครทางเว็บไซตโรงเรียนสุรนารีวิทยา  (www.srn.ac.th)  และตองนํา

บัตรประจําตัวผูเขาสอบพรอมหลักฐานแสดงคุณสมบัติการเปนนักเรียนท่ีมี

เง่ือนไขพิเศษ  มายื่นที่สํานักงานบริหารท่ัวไป  อาคาร 12   โรงเรียนสุรนารีวิทยา  

ระหวางวันพุธที ่ 9  มีนาคม  2565   ถึงวันอาทิตยที ่ 13 มีนาคม  2565  เวลา  

08.30- 16.30 น.         
 

     
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ        วันพุธที่ 16 มีนาคม  2565 ทาง Website โรงเรียนสุรนารีวิทยา                  

                                         (www.srn.ac.th)    
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วัดความรู                             นักเรียนตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ  หองสอบ  วัน  เวลา ตารางสอบ และ 

   เตรียมความพรอมในการสอบตามเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกําหนด  
 

สอบวัดความรู  วันเสารที่  26  มีนาคม  2565   ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
                                         (นักเรียนท่ีไมมาสอบวัดความรู ถือวาสละสิทธ์ิ) 
 

ประกาศผลการสอบ- วันพุธท่ี 30  มีนาคม  2565  ทาง website โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
-วัดความรู 
รายงานตัว  วันพุธที่  30  มีนาคม   2565  ทาง website โรงเรียนสุรนารีวิทยา                                             
   (นักเรียนท่ีไมรายงานตัวตามวัน เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธ์ิ) 
 

 

 

ประชุมผูปกครอง วันศุกรท่ี  1  เมษายน  2565  เวลา 09.00 -  12.00 น.  
                                         ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสุรนารีวิทยา    
                                       (หากผูปกครองไมมารวมประชุมถือวาสละสิทธ์ิ) 

     

 

มอบตัว       วันเสารท่ี  2  เมษายน  2565  เวลา 09.00 -16.30 น.   
ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสุรนารีวิทยา   พรอมชําระเงินคาบํารุงการศึกษา  
คาบริการเสริม และอาหารกลางวัน  6,770 บาท 

                                 (หากผูปกครองไมมามอบตัวนักเรียนถือวาสละสิทธ์ิ) 

 
 

3.  เกณฑการสอบคัดเลือกนักเรียนหองเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

                        การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนหองเรียนปกติพิจารณาจากคะแนนสอบรวม  5  วิชาโดยเรียงลําดับ จากคะแนน

สูงสุดไปหาคะแนนตํ่าสุด  กําหนดจุดตัดท่ีจํานวนนักเรียนท่ีโรงเรียนรับ 
 

อัตราสวนคะแนน 

พิจารณาจากคะแนนสอบ  5 รายวิชา  คะแนนเต็ม 100  คะแนน    โดยมีอัตราสวนคะแนน                 

ดังตาราง 

 

คะแนนสอบ 5 รายวิชา 
 

คะแนนรวม 
ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤ

  20  20   20  20  20  100 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

1. จํานวนการรับ/ประเภท 

    จํานวนนักเรียน   600  คน 

 1.1  นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา (ม.3 เดิม)   จํานวน   480   คน   
 1.2  นักเรียนท่ัวไปโดยการสอบคัดเลือก                      จํานวน   105   คน 

    1.3  นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ                                                                        จํานวน    15   คน 

2. วิธีการรับนักเรียนหองเรียนปกติ 
  2.1  นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา (ม.3 เดิม) 
      ใชสิทธิตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดดังน้ี   

    2.1.1  กลุมการเรียน วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร                    จํานวน   192   คน  

          2.1.2  กลุมการเรียนศิลป – คํานวณ                                                         จํานวน     32   คน  

   2.1.3  กลุมการเรียนศิลป – ภาษา                                             จํานวน   224   คน 

                   ศิลป - ภาษาอังกฤษ              จํานวน    64   คน    
                   ศิลป – ญี่ปุน                       จํานวน    32   คน     
                   ศิลป – จีน                          จํานวน    32   คน    
                   ศิลป – ฝรั่งเศส                    จํานวน    32   คน 

              ศิลป - เกาหลี                      จํานวน    32   คน 

          2.1.4 กลุมการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา                                                  จํานวน    32   คน 

 กําหนดการ 

สงแบบแจงความประสงคเขาเรียน     วันอังคารที ่4 –วันพฤหัสบดีที่  6  มกราคม 2565   
                                               ณ หองแนะแนว/ออนไลน 
 

          ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ         วันจันทรที่ 17  มกราคม  2565   ทาง website  โรงเรียน 

                  (www.srn.ac.th) 
 

สอบคัดเลือก   วันอังคารที่   25  มกราคม 2565  

                                              (นักเรียนท่ีไมมาสอบ ถือวาสละสิทธ์ิ) 
 

ประกาศผลการคัดเลือก วันศุกรที่  28 มกราคม  2565   ทาง website  โรงเรียน 
(www.srn.ac.th) 

 

  ยืนยันการใชสิทธ์ิ                          วันเสารที่ 29  และวันอาทิตยท่ี 30  มกราคม  2565 

                                                 ทาง website  โรงเรียน (www.srn.ac.th) 

        (นักเรียนท่ีไมมายืนยันการใชสิทธ์ิ  ถือวาสละสิทธ์ิ) 
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          รายงานตัว   วันเสารท่ี 29  และวันอาทิตยท่ี 30  มกราคม  2565  
                                                  ทาง website  โรงเรียน (www.srn.ac.th) 

  (นักเรียนท่ีไมรายงานตัวตามวัน  เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธ์ิ) 

 

 

           ประชุมผูปกครอง วันศุกรที่  1  เมษายน  2565  เวลา 13.00 – 16.00 น.  
                                                ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสุรนารีวิทยา    
                                               (หากผูปกครองไมมารวมประชุมถือวาสละสิทธ์ิ) 

     

มอบตัว        วันอาทิตยที่  3  เมษายน  2565   เวลา 09.00 -16.30 น.   
                                ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสุรนารีวิทยา   พรอมชําระเงิน 

                               คาบํารุงการศึกษา  คาบริการเสริม และอาหารกลางวัน ดังน้ี  
   1)  กรณีเปนนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนสุรนารีวิทยา   
        ชําระเงิน 7,045  บาท 

                  2)  กรณีเปนนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอ่ืน  
                                                      ชําระเงิน 7,200 บาท 

                                        (หากผูปกครองไมมามอบตัวนักเรียนถือวาสละสิทธ์ิ) 

 

 2.2  นักเรียนท่ัวไป  

          โดยการสอบคัดเลือก  
 2.2.1  กลุมการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร                                          จํานวน   48     คน 

  2.2.2  กลุมการเรียนศิลปคํานวณ                                        จํานวน   13     คน 

  2.2.3  กลุมการเรียนศิลปภาษา                                        จํานวน   44     คน 

          ศิลป -  อังกฤษ                        20           คน     

          ศิลป – ญี่ปุน                                    6           คน                                                    

     ศิลป -  จีน                                      6           คน    

          ศิลป – ฝรั่งเศส                                 6           คน 

          ศิลป -  เกาหลี                                  6           คน 

          2.2.4 กลุมการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา                                                  จํานวน    6   คน 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

           1.  สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลัง
ศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2564  

2.  เปนสตรีโสด ไมจํากัดอายุ  
3.  สุขภาพแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอหรือโรครายแรง ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

4.  มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดด ี
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กําหนดการรับนักเรียนประเภทท่ัวไป

ดาวนโหลดคูมือรับสมัคร วันพุธท่ี  9 มีนาคม  2565  ถึงวันอาทิตยที่  13  มีนาคม  2565 

ทาง Website  โรงเรียนสุรนารีวิทยา (www.srn.ac.th)

การรับสมัคร ลงทะเบียนเพ่ือสมัครสอบคัดเลือก ทางเว็บไซตโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

(www.srn.ac.th)  วันพุธที ่ 9  มีนาคม  2565  ถึง วันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 

2565 เวลา 16.30 น. พรอมแนบหลักฐานดังน้ี 

1) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   หรือกําลังศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   ปการศึกษา 2564

2) หลักฐานการชําระเงินคาดําเนินการสอบ 100 บาท  ทางเว็บไซตโรงเรียน

สุรนารีวิทยา  (www.srn.ac.th)   ระหวางวันพุธที ่ 9  มีนาคม  2565  ถึง

วันอาทิตยท่ี 13 มีนาคม 2565 โดยชําระผานธนาคาร ตามชื่อบัญชี 

และเลขท่ีบัญชี ท่ีจะปรากฏหลังจากผานการยืนยันเอกสารในโปรแกรมการรับ

สมัครเรียบรอยแลว

***นักเรียนท่ีไดรับการยืนยันการสมัครรสอบคัดเลือกจากโรงเรียนแลว

ใหพิมพบัตรประจําตัวสอบ และติดรูปท่ีบัตรใหเรียบรอย เก็บบัตรประจําตัว

สอบไวเปนหลักฐานในการเขาหองสอบ  (นักเรียนท่ีไมแนบหลักฐานตาม

ท่ีกําหนด  ระหวางวันพุธท่ี  9  มีนาคม  2565  ถึงวันอาทิตยท่ี  13  มีนาคม

2565 เวลา 16.30 น. ถือวานักเรียนไมมีสิทธ์ิเขาสอบคัดเลือก)***

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ วันพุธท่ี 16 มีนาคม 2565 ทาง Website โรงเรียนสุรนารีวิทยา(www.srn.ac.th)

นักเรียนตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ  หองสอบ  วัน  เวลา  ตารางสอบ และ

เตรียมความพรอมในการสอบตามเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกําหนด

สอบคัดเลือก วันอาทิตยท่ี  27  มีนาคม  2565  ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
(นักเรียนท่ีไมมาสอบวัดความรูตามประกาศ ท่ีกําหนดถือวานักเรียนสละสิทธิ์)

ประกาศผลการสอบ วันพฤหัสบดีท่ี  31  มีนาคม  2565  ทาง website โรงเรียนสุรนารีวิทยา  

รายงานตัว วันพฤหัสบดีท่ี  31  มีนาคม   2565  ทาง website โรงเรียนสุรนารีวิทยา
(นักเรียนท่ีไมรายงานตัวตามวัน เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธ์ิ) 

ประชุมผูปกครอง วันศุกรท่ี  1  เมษายน  2565  เวลา 13.00 -  16.00 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสุรนารีวิทยา    

     (หากผูปกครองไมมารวมประชุมถือวาสละสิทธ์ิ)
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มอบตัว       วันอาทิตยที่  3  เมษายน  2565  เวลา 09.00 -16.30 น.   
ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสุรนารีวิทยา  พรอมชําระเงินคาบํารุงการศึกษา  
คาบริการเสริม และอาหารกลางวัน ดังน้ี  

  1)  กรณีเปนนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนสุรนารีวิทยา   
       ชําระเงิน 7,045  บาท 

                  2)  กรณีเปนนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอ่ืน ชําระเงิน 7,200  บาท 
    

 

 

 

2.3  นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ    
       นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษเปนนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขพิเศษที่ สพฐ.กําหนด และไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการรับนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ   

       กลุมการเรียนศิลปคํานวณ                                  3           คน 

       กลุมการเรียนศิลปภาษา                                    12          คน                       

                   ศิลป -  ภาษาอังกฤษ       4    คน    
                   ศิลป – ญี่ปุน                 2    คน     
                   ศิลป – จีน                   2    คน    
                   ศิลป – ฝรั่งเศส              2    คน 

              ศิลป - เกาหลี               2    คน 
 

 

      กลุมการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา                      2           คน 
 

 

คุณสมบัติของผูสมัครประเภทเง่ือนไขพิเศษ  
1.  นักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผูบริจาคท่ีดินและส่ิงกอสรางเพ่ือจัดต้ังโรงเรียนซ่ึงมีเง่ือนไขและขอตกรวมกัน 

             มากอน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

2.  นักเรียนท่ีเปนผูยากไรและดอยโอกาส 

3.  นักเรียนท่ีเปนบุตรผูเสียสละเพ่ือชาติหรือผูประสบภัยพิบัติท่ีตองไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 

4.  นักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

5.  นักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนสุรนารีวิทยาอยางตอเน่ืองดังน้ี 

          5.1  เปนนักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผูท่ีใหความชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนอยาง 
                   ตอเน่ือง โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

     5.2  นักเรียนเปนผูท่ีมีศักยภาพที่สามารถศึกษาในสถานศึกษาแหงน้ีได 

     5.3  เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

     5.4  จํานวนนักเรียนท่ีรับประเภทเง่ือนไขพิเศษไมเกินรอยละ 5 ของแผนการรับนักเรียน 

     5.5  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียนประเภทเง่ือนไขพิเศษโรงเรียนสุรนารีวิทยา   

           ถือเปนท่ีส้ินสุด 
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กําหนดการรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ 
 

 

ดาวนโหลดคูมือรับสมัคร วันพุธที่  9 มีนาคม  2565  ถึงวันอาทิตยที่  13  มีนาคม  2565  

    ทาง Website  โรงเรียนสุรนารีวิทยา (www.srn.ac.th) 
 

  

การรับสมัคร   นักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกประเภททั่วไป ที่ชําระคาดําเนินการสอบเรียบรอย

แลว    สามารถลงทะเบียนเพ่ือสมัครคัดเลือกนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ  ระหวาง

วันพุธที ่  9  มีนาคม  2565   ถึงวันอาทิตยที ่  13 มีนาคม  2565 เวลา  

                                         16.30 น.  โดยนําเลขประจําตัวผูเขาสอบมาสมัครทางเว็บไซตโรงเรียนสุรนารี

วิทยา (www.srn.ac.th)  และตองนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบ  พรอมหลักฐาน

แสดงคุณสมบัติการเปนนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ  มาย่ืนท่ีสํานักงานบริหารท่ัวไป  

อาคาร 12   โรงเรียนสุรนารีวทิยา  ระหวางวันพุธที ่ 9  มีนาคม  2565   ถึงวัน

อาทิตยที ่  13 มีนาคม 2565  เวลา  08.30- 16.30 น.         
      

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ วันพุธที่ 16 มีนาคม  2565 ทาง Website โรงเรียนสุรนารีวิทยา   

                                         (www.srn.ac.th) 

วัดความรู                              นักเรียนตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ  หองสอบ  วัน  เวลา  ตารางสอบ และ 

   เตรียมความพรอมในการสอบตามเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกําหนด  
 

สอบวัดความรู  วันอาทิตยที่  27  มีนาคม  2565   ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
   (นักเรียนท่ีไมมาสอบวัดความรู  ถือวาสละสิทธ์ิ) 
                                                                 

ประกาศผลการสอบ- วันพฤหัสบดีที่  31  มีนาคม  2565  ทาง website โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
-วัดความรู 
 

รายงานตัว  วันพฤหัสบดีที่  31  มีนาคม   2565  ทาง website โรงเรียนสุรนารีวิทยา                                             
   (นักเรียนท่ีไมรายงานตัวตามวัน เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธ์ิ) 
 
 

 

ประชุมผูปกครอง วันศุกรท่ี  1  เมษายน  2565  เวลา 13.00 -  16.00 น.  
                                         ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสุรนารีวิทยา    
                                      (หากผูปกครองไมมารวมประชุมถือวาสละสิทธ์ิ)      

 

มอบตัว       วันอาทิตยที่  3  เมษายน  2565  เวลา 09.00 - 16.30 น.   
ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสุรนารีวิทยา  พรอมชําระเงินคาบํารุงการศึกษา  
คาบริการเสริม และอาหารกลางวัน ดังน้ี  
 

 



31 

 

 

  1)  กรณีเปนนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนสุรนารีวิทยา   
      ชําระเงิน 7,045  บาท 

                  2)  กรณีเปนนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอ่ืน ชําระเงิน 7,200  บาท 
 

 

3.  เกณฑการคัดเลือกนักเรียนหองเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

     3.1  นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา (ม.3 เดิม) เขาเรียนตอมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2564 

พิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติของนักเรียน  ผลการเรียนเฉล่ีย  คะแนนเฉล่ียรายวิชา  และคะแนนการสอบ 
ตามกลุมการเรียน  ดังน้ี 
   
คุณสมบัติท่ัวไป 

  1)  เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2564  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
  2)  มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1, ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

                 ภาคเรียนท่ี 1 ) ไมต่ํากวา 2.00 
     3)  มีความประพฤติดี (นักเรียนท่ีถูกหักคะแนนความประพฤติ 60 คะแนนข้ึนไป ไมมีสิทธ์ิไดรับการคัดเลือก) 
 4)  ไมมีผลการเรียนท่ีตองแกไข ( 0 , ร , มส และ มผ )  

 

คุณสมบัติเฉพาะ 

  1)  นักเรียนท่ีมีสิทธิ์เลือกกลุมการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  ตองมีผลการเรียนเฉล่ีย  5 ภาคเรียน 
                 (ม.1 , ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1) ดังน้ี 

       -  คะแนนเฉล่ียรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน   ไมต่ํากวารอยละ 65    
       -  คะแนนเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน    ไมต่ํากวารอยละ 65 
       -  ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  5 ภาคเรียน              ไมต่ํากวา 3.00 
 

 2)  นักเรียนท่ีมีสิทธิ์เลือกกลุมการเรียนศิลป-คํานวณ ตองมีผลการเรียนเฉล่ีย 5 ภาคเรียน 
                 (ม.1 , ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1) ดังน้ี 

      -  คะแนนเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ไมต่ํากวารอยละ 65    
      -  คะแนนเฉล่ียรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ไมต่ํากวารอยละ 65 
      -  ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  5 ภาคเรียน    ไมต่ํากวา 2.75 
 

 3)  นักเรียนท่ีมีสิทธิ์เลือกกลุมการเรียนศิลปภาษาญ่ีปุนและศิลปภาษาจีน  ตองมีผลการเรียนเฉล่ีย  
                 5 ภาคเรียน  (ม.1 , ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1) ดังน้ี 

      -  คะแนนเฉล่ียรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ไมต่ํากวารอยละ 65    
      -  ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  5 ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 2.75 
 

 4)  นักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเลือกกลุมการเรียนศิลปภาษาเกาหลีและศิลปภาษาฝรั่งเศส  ตองมีผลการเรียนเฉล่ีย  
                 5 ภาคเรียน (ม.1 , ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1) ดังน้ี 

      -  คะแนนเฉล่ียรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ไมต่ํากวารอยละ 65    
      -  ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  5 ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 2.50 
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 5)  นักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเลือกกลุมการเรียนศิลปภาษาอังกฤษ  ตองมีผลการเรียนเฉล่ีย  5 ภาคเรียน 
                 (ม.1 , ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1) ดังน้ี 

      -  คะแนนเฉล่ียรายวิชาภาษาอังกฤษ   ไมต่ํากวารอยละ 65    
      -  ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  5 ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 2.00 

 

            6)  นักเรียนท่ีมีสิทธิ์เลือกกลุมการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา  ตองมีผลการเรียนเฉล่ีย 5 ภาคเรียน 
                 (ม.1 , ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1) ดังน้ี 

           -  คะแนนเฉล่ียรายวิชาภาษาไทย             ไมต่ํากวารอยละ 65    
           -  คะแนนเฉล่ียรายวิชาสังคมศึกษา   ไมต่ํากวารอยละ 65    
           -  ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  5 ภาคเรียน            ไมต่ํากวา 2.00 
 

 

เกณฑคะแนนการคัดเลือก 
 

1)  การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน  กลุมการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  
           

     พิจารณาจากคะแนน 3 สวน  คะแนนเต็ม 100  คะแนน  โดยมีอัตราสวนคะแนน  ดังน้ี                         
คะแนนดิบ  3  รายวิชา : คะแนนสอบ 2 รายวิชา  : คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย 5 ภาคเรียน = 50 : 40 : 10                
รายละเอียดดังตาราง 

 
 
 

คะแนนดิบ 5 ภาคเรียน  3 รายวิชา คะแนนสอบรายวิชา ผลการเรียนเฉล่ีย 

(GPAX) 

5 ภาคเรียน 

รวม 

คะแนน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

10 20 20 20 20 10 100 

 
 

 
 

       การตัดสินจะเรียงลําดับคะแนนจากคะแนนสูงสุดไปหาคะแนนตํ่าสุด   กําหนดจุดตัดท่ีจํานวนนักเรียนท่ี
โรงเรียนกําหนดรับ   กรณีไดคะแนนเทากัน จะพิจารณาจากคะแนนการสอบ   โดยพิจารณาจากคะแนนสอบวิชา
วิทยาศาสตร และ วิชาคณิตศาสตรตามลําดับ 

 
 
 

2)  การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน  กลุมการเรียนศิลป-คํานวณ     
 

     พิจารณาจากคะแนน 2 สวน  คะแนนเต็ม 100  คะแนน  โดยมีอัตราสวนคะแนนดังน้ี                  
คะแนนดิบ 3 รายวิชา : คะแนนสอบ 2 รายวิชา : คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน = 50 : 40 : 10
รายละเอียดดังตาราง 

 
 

คะแนนดิบ 5 ภาคเรียน  3 รายวิชา ผลการเรียนเฉล่ีย 

(GPAX) 

5 ภาคเรียน 

รวม 

คะแนน คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร 

35 35 20 10 100 
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      การตัดสินจะเรียงลําดับคะแนนจากคะแนนสูงสุดไปหาคะแนนตํ่าสุด  กําหนดจุดตัดท่ีจํานวนนักเรียนท่ี
โรงเรียนกําหนดรับ  กรณีไดคะแนนเทากัน  จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร  วิชาภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร ตามลําดับ 

 
 
 

 

  3)  กลุมการเรียนศิลปภาษา ( ญ่ีปุน  จีน  เกาหลี  ฝร่ังเศส  อังกฤษ ) 

     พิจารณาจากคะแนน  2 สวน  คะแนนเต็ม 100  คะแนน  โดยมีอัตราสวนคะแนนดังน้ี                   
คะแนนดิบ 5 รายวิชา : คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย 5 ภาคเรียน (GPAX)   =  90 : 10  
รายละเอียดดังตาราง 

 

คะแนนดิบ 5 ภาคเรียน  5  รายวิชา ผลการเรียนเฉล่ีย 

(GPAX) 

5 ภาคเรียน 

รวม 

คะแนน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

35 20 15 10 10 10 100 
                 

 การตัดสินจะเรียงลําดับคะแนนจากคะแนนสูงสุดไปหาคะแนนตํ่าสุด  กําหนดจุดตัดท่ีจํานวนนักเรียนท่ี
โรงเรียนกําหนดรับ  กรณีไดคะแนนเทากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และ สังคมศึกษา
ตามลําดับ ตามลําดับ 

          4)  กลุมการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา  

               พิจารณาจากคะแนน  2 สวน  คะแนนเต็ม 100  คะแนน  โดยมีอัตราสวนคะแนนดังน้ี                   
คะแนนดิบ 5 รายวิชา : คะแนนผลการเรียนเฉล่ีย 5 ภาคเรียน (GPAX)   =  90 : 10 รายละเอียดดังตาราง 
 

คะแนนดิบ 5 ภาคเรียน  5  รายวิชา ผลการเรียนเฉล่ีย 

(GPAX) 

5 ภาคเรียน 

รวม 

คะแนน ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

25 25 20 10 10 10 100 
  

             การตัดสินจะเรียงลําดับคะแนนจากคะแนนสูงสุดไปหาคะแนนตํ่าสุด  กําหนดจุดตัดท่ีจํานวนนักเรียนท่ี
โรงเรียนกําหนดรับ  กรณีไดคะแนนเทากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ตามลําดับ 
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 3.2  นักเรียนท่ัวไป  
  พิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   จากคะแนนการสอบ  
5  รายวิชาดังน้ี 
 

 

 

1)  กลุมการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร            
     พิจารณาจากคะแนน 5 รายวิชา   คะแนนเต็ม 100  คะแนน  โดยมีอัตราสวนคะแนน                                         

รายละเอียดดังตาราง  

คะแนนสอบรายวิชา รวม 

คะแนน ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

10 10 30 30 20 100 
 

       การตัดสินจะเรียงลําดับคะแนนจากคะแนนสูงสุดไปหาคะแนนตํ่าสุด   กําหนดจุดตัดท่ีจํานวนนักเรียนท่ี
โรงเรียนกําหนดรับ   กรณีไดคะแนนเทากัน จะพิจารณาจากคะแนนการสอบ   โดยพิจารณาจากคะแนนสอบวิชา
วิทยาศาสตร และ วิชาคณิตศาสตรตามลําดับ 

 
 

2)  กลุมการเรียนศิลป - คํานวณ     
     พิจารณาจากคะแนน 5 รายวิชา  คะแนนเต็ม 100  คะแนน  โดยมีอัตราสวนคะแนน  

รายละเอียดดังตาราง  

คะแนนสอบรายวิชา รวม 

คะแนน ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

10 10 35 10 35 100 
        

     การตัดสินจะเรียงลําดับคะแนนจากคะแนนสูงสุดไปหาคะแนนตํ่าสุด  กําหนดจุดตัดท่ีจํานวนนักเรียนท่ี
โรงเรียนกําหนดรับ  กรณีไดคะแนนเทากัน  จะพิจารณาจากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร  และ วิชาภาษาอังกฤษ 
ตามลําดับ  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  3)  กลุมการเรียนศิลปภาษา ( ญ่ีปุน  จีน  เกาหลี  ฝร่ังเศส  อังกฤษ ) 

 

     พิจารณาจากคะแนน  5 รายวิชา  คะแนนเต็ม 100  คะแนน  โดยมีอัตราสวนคะแนน  
รายละเอียดดังตาราง  

 
 
 

 
 

 

คะแนนสอบรายวิชา 
รวม 

คะแนน ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

15 15 15 15 40 100 
 

       
 การตัดสินจะเรียงลําดับคะแนนจากคะแนนสูงสุดไปหาคะแนนตํ่าสุด  กําหนดจุดตัดท่ีจํานวนนักเรียนท่ี
โรงเรียนกําหนดรับ  กรณีไดคะแนนเทากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และ สังคมศึกษา 
ตามลําดับ  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 




