
 
ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒ 

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  โครงการห้องเรียนพิเศษ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

--------------------------------------- 
 

  ด้วยสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ได้อนุญาตให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒                
เปิดห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน ๒  โครงการ  คือ วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (SME) จำนวน ๑ ห้องเรียน และโครงการ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-ภาษาจีน 
(EMC) จำนวน ๑ ห้องเรียน เป็นหลักสูตรสำหรับส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ดังนั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียน
พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับ
ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน เรื ่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนจึงได้กำหนดแนวทาง
ขั้นตอนเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ ดังนี้ 

๑. รับนักเรียน เข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒ โครงการ  
๑.๑  โครงการ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (SME) จำนวน ๑ ห้องเรียน รวม ๓๖ คน 
๑.๒  โครงการ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-ภาษาจีน (EMC)     จำนวน ๑ ห้องเรียน รวม ๓๖ คน 

๒. คุณสมบัติ  
๒.๑  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ

เทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
๒.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  

๓. การรับสมัคร  
รับสมัคร วันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม  ๒๕๖๔   

๔. วิธีการสมัคร 

 ๔.๑ กรอกใบสมัครออนไลน์ หน้าเว็ปไซต์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ www.st2.ac.th 
 ๔.๒ กรณีท่ีไม่สามารถสมัครออนไลน์ได้  ให้นักเรียนมาสมัคร ออนไลน์ ณ โรงเรียนสุราษฎรธ์านี ๒ 
ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยนำหลักฐานมา ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ ปพ.๑  
  ๔.๒.๒ สำเนาทะเบียนของผู้สมัคร 
 ๔.๓ นักเรียนที ่มีผลการเรียน ๓.๕๐ ขึ ้นไป และมีความประสงค์จะสมัครรับทุนช้างเผือก             
ประกายเพชร ให้นำ ปพ.๑ (ที่มีผลการเรียน ๕ ภาคเรียน)มายืนให้กับคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในวันสอบ 
(วันอาทิตย์ท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๔) 
 

http://www.st2.ac.th/


-๒- 
 

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าเว็บไซต์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  
www.st2.ac.th 
 ๖. สอบคัดเลือก วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ทั้งนี้
นักเรียนต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ๐๘.๐๐  น 
 ๗. วิชาที่สอบ จำนวน ๕ รายวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม
ศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้นมัธยมศึกตอนต้น  
 ๘. เกณฑ์การตัดสินผล    

    ๘.๑ โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (SME)  วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
น้ำหนักคะแนนร้อยละ ๕๐ (วิชาละ ๒๕ คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ  น้ำหนักคะแนนร้อยละ ๒๐ (๒๐ คะแนน) 
ส่วนวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา น้ำหนักคะแนนร้อยละ ๓๐ (วิชาละ ๑๕ คะแนน) 
     ๘.๒ โครงการภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-ภาษาจีน (EMC)  วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ               
น้ำหนักคะแนนร้อยละ ๕๐ (วิชาละ ๒๕ คะแนน) วิชาภาษาไทย น้ำหนักคะแนนร้อยละ ๒๐ (๒๐ คะแนน) ส่วน
วิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา น้ำหนักคะแนนร้อยละ ๓๐ (วิชาละ ๑๕ คะแนน) 
 ๙. ประกาศผล วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าเว็บไซต์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 
 ๑๐. รายงานตัว วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒               
หากนักเรียนไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 
 ๑๑. มอบตัวและประชุมผู ้ปกครอง  ว ันที ่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.                          
ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ หากนักเรียนไม่มามอบตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 

๑๒. ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเก็บบำรุงการศึกษา 

  ๑๒.๑ โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  
          ๑๒.๑.๑ รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (SME) มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

๑ ค่าบำรุงโครงการห้องเรียนพิเศษ 
๑.๑ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๑.๒ การเข้าค่ายวิชาการ 
๑.๓ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
๑.๔ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 
๑.๕ ส่งเสริมการทดสอบศักยภาพผู้เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 

 
๑,๗๕๐ 
๑,๑๐๐ 

๒๐๐ 
๔๐๐ 
๒๕๐ 

 
๑,๗๕๐ 
๑,๑๐๐ 

๒๐๐ 
๔๐๐ 
๒๕๐ 

 

รวม ๓,๗๐๐ ๓,๗๐๐  
  

 



 
 

 
-๓- 

 

๑๒.๑.๒ ค่าใช้จ่ายจากการระดมทรัพยากรตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานและการอนุมัติจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

๑ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ๖๐๐ ๖๐๐  
๒ ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ๙๐๐ ๙๐๐  
๓ ค่าสาธารณูปโภค ๖๐๐ ๖๐๐  
๔ ค่าสอนคอมพิวเตอร์ ๒๐๐ ๒๐๐  
๕ ค่าวารสารโรงเรียน ๑๕๐ -  
๖ ค่าคู่มือนักเรียน ๑๕๐ -  
๗ ค่าประกันอุบัติเหตุ ๒๕๐ -  

รวม ๒,๘๕๐ ๒,๓๐๐  
รวมทั้งสิ้น(ข้อ ๑๒.๑.๑+๑๒.๑.๒) ๖,๕๕๐ ๖,๐๐๐  

 

            ๑๒.๒ โครงการภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-ภาษาจีน  
      ๑๒.๒.๑ รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ-

คณิตศาสตร์-ภาษาจีน (EMC)  มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

๑ ค่าบำรุงโครงการห้องเรียนพิเศษ 
๑.๑ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๑.๒ การเข้าค่ายวิชาการ 
๑.๓ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 
๑.๔ ส่งเสริมการทดสอบศักยภาพผู้เรียนด้าน
ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-ภาษาจีน 
๑.๕ ค่าสอบ HSK ระดับ ๑ เป็นเงิน ๕๐๐ บาท 
      ค่าสอบ HSK ระดับ ๒ เป็นเงิน ๗๐๐ บาท       
      ค่าสอบ HSK ระดับ ๓ เป็นเงิน ๙๐๐ บาท 
 

 
๑,๗๕๐ 
๑,๓๐๐ 

๔๐๐ 
๒๕๐ 

 
๑,๗๕๐ 
๑,๓๐๐ 

๔๐๐ 
๒๕๐ 

 
๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

ม.๕ 
ม.๖ 

รวม ๓,๗๐๐ ๔,๒๐๐  
  

 



 
 

 
-๔- 

 

๑๒.๒.๒ ค่าใช้จ่ายจากการระดมทรัพยากรตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและการอนุมัติจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

๑ ค่าจ้างครูต่างประเทศ ๖๐๐ ๖๐๐  
๒ ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ๙๐๐ ๙๐๐  
๓ ค่าสาธารณูปโภค ๖๐๐ ๖๐๐  
๔ ค่าสอนคอมพิวเตอร์ ๒๐๐ ๒๐๐  
๕ ค่าวารสารโรงเรียน ๑๕๐ -  
๖ ค่าคู่มือนักเรียน ๑๕๐ -  
๗ ค่าประกันอุบัติเหตุ ๒๕๐ -  

รวม ๒,๘๕๐ ๒,๓๐๐  
รวมทั้งสิ้น(ข้อ ๑๒.๒.๑+๑๒.๒.๒) ๖,๕๕๐ ๖,๕๐๐  

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๙   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายประยงค์  อินนุพัฒน์) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒ 
 


