ประกาศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
--------------------------------------------

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ กำหนดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ำเรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 3 โครงกำร ได้แก่
1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ( Science
Mathematics Technology and Environment Program : SMTE ) รับนักเรียนชำย-หญิง
จำนวน 30 คน 1 ห้องเรียน
2. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science –
Mathematics - English Program : SME) รับนักเรียนชำย-หญิง จำนวน 108 คน 3 ห้องเรียน
3. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP) รับนักเรียนชำย-หญิง จำนวน 60 คน 2 ห้องเรียน
เพื่อให้กำรดำเนินกำรรับนักเรียนตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สอดคล้อง
กับประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับ
นักเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนสิรินธร จังหวัด
สุรินทร์ จึงกำหนดรำยละเอียดกำรรับสมัคร และคุณสมบัติกำรคัดเลือก ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติและประเภทการรับสมัคร
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
( Science Mathematics Technology and Environment Program : SMTE )

รับนักเรียนชาย-หญิง จานวน ๓๐ คน ๑ ห้องเรียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเทียบเท่ำ
หรือ กำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ปี ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
3. มีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมรำยวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน หรือ คณิตศำสตร์พื้นฐำน หรือ
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
4. เป็นโสด ไม่จำกัดอำยุ
5. มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สุขภำพแข็งแรง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
6. ผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่
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โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
(Science - Mathematics - English : SME)
รับนักเรียนชาย-หญิง จานวน 108 คน 3 ห้องเรียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเทียบเท่ำ
หรือ กำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ปี ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
3. มีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมรำยวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน หรือ คณิตศำสตร์พื้นฐำน หรือ
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
4. เป็นโสด ไม่จำกัดอำยุ
5. มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สุขภำพแข็งแรง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
6. ผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP)
รับนักเรียนชาย-หญิง จานวน 60 คน 2 ห้องเรียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเทียบเท่ำ
หรือ กำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ปี ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
3. มีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมรำยวิชำภำษำอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
4. มีควำมถนัด ควำมสนใจภำษำอังกฤษ และต้องผ่ำนกำรสอบวัดควำมสำมำรถในกำรฟัง-พูด
สื่อสำรภำษำอังกฤษ
5. เป็นโสด ไม่จำกัดอำยุ
6. มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สุขภำพแข็งแรง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
7. ผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่
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การรับสมัครและการคัดเลือก
1. หลักฐานการรับสมัคร
1.1 ใบสมัครของโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
1.2 ใบรับรองของโรงเรียนเดิมทีแ่ สดงว่ำกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561
หรือหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ ฉบับจริง (ถ่ำยสำเนำ 1 ชุด พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง )
1.3 ใบรับรองแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ย 2 ปีกำรศึกษำ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-5)
1.4 สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนฉบับจริง (ถ่ำยสำเนำ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง )
1.5 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำดำ ขนำด 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. กาหนดรับสมัคร วันที่ 23-27 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดรำชกำร ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
3. กาหนดสอบคัดเลือก สอบวันที่ 9 มีนำคม 2562 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป โดยใช้แบบทดสอบวัด
ควำมรู้ทำงวิชำกำร 3 กลุ่มสำระ ได้แก่ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ
4. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 13 มีนำคม 2562 เวลำ 09.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
5. กาหนดมอบตัว วันที่ 16 มีนำคม 2562 เวลำ 09.00 - 16.30 น. นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตาม
วันวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ (สถานทีม่ อบตัวนักเรียนจะแจ้งในวันรายงานตัว)
ประกำศ ณ วันที่ 4 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562

(นายธีระทัศน์

อัครฉัตรรัตน์)

ผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
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ประกาศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
--------------------------------------------

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ กำหนดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ำเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 4 โครงกำร ได้แก่
1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ( Science
Mathematics Technology and Environment Program : SMTE ) รับนักเรียนชำย-หญิง
จำนวน 30 คน 1 ห้องเรียน
2. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science
Mathematics English Program : SME) รับนักเรียนชำย-หญิง จำนวน 72 คน 2 ห้องเรียน
3. โครงการ ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษา (Intensive Language Program : ILP)
รับนักเรียนชำย-หญิง จำนวน 30 คน 1 ห้องเรียน
4. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program วิทย์-คณิต : EP) รับนักเรียนชำย-หญิง จำนวน 30 คน 1 ห้องเรียน
เพื่อให้กำรดำเนินกำรรับนักเรียนตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สอดคล้องกับ
ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
จึงกำหนดรำยละเอียดกำรรับสมัคร และคุณสมบัติกำรคัดเลือก ดังต่อไปนี้

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
( Science Mathematics Technology and Environment Program : SMTE )

รับนักเรียนชาย-หญิง จานวน 30 คน 1 ห้องเรียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเทียบเท่ำ
หรือ กำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
3. มี ผ ลกำรเรี ย นเฉลี่ ย สะสมรำยวิ ช ำวิ ท ยำศำสตร์ พื้ น ฐำน หรื อ คณิ ต ศำสตร์ พื้ น ฐำน หรื อ
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 5 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
4. เป็นโสด ไม่จำกัดอำยุ
5. มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สุขภำพแข็งแรง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
6. ผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่
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โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
(Science Mathematics English Program : SME)
รับนักเรียนชาย-หญิง จานวน 72 คน 2 ห้องเรียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเทียบเท่ำ
หรือ กำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
3. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมรำยวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน หรือ คณิตศำสตร์พื้นฐำน หรือ
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 5 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
4. เป็นโสด ไม่จำกัดอำยุ
5. มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สุขภำพแข็งแรง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
6. ผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษา
(Intensive Language Program : ILP)
รับนักเรียนชาย-หญิง จานวน 30 คน 1 ห้องเรียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเทียบเท่ำ หรือ
กำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
3. มีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมรำยวิชำภำษำอังกฤษ 5 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
4. มีควำมถนัด ควำมสนใจภำษำอังกฤษ และต้องผ่ำนกำรสอบวัดควำมสำมำรถในกำรฟัง-พูด
สื่อสำรภำษำอังกฤษ
5. เป็นโสด ไม่จำกัดอำยุ
6. มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สุขภำพแข็งแรง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
7. ผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่
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โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program วิทย์-คณิต : EP)
รับนักเรียนชาย-หญิง จานวน 30 คน 1 ห้องเรียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเทียบเท่ำ หรือ
กำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
3. มีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมรำยวิชำภำษำอังกฤษ 5 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
4. มีควำมถนัด ควำมสนใจภำษำอังกฤษ และต้องผ่ำนกำรสอบวัดควำมสำมำรถในกำรฟัง-พูด
สื่อสำรภำษำอังกฤษ
5. เป็นโสด ไม่จำกัดอำยุ
6. มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สุขภำพแข็งแรง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
7. ผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่

การรับสมัครและการคัดเลือก
1. หลักฐานการรับสมัคร
1.1 ใบสมัครของโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
1.2 ใบรับรองของโรงเรียนเดิม แสดงว่ำกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561
หรือหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 หรือเทียบเท่ำ ฉบับจริง และฉบับถ่ำยสำเนำ 1 ชุด
(พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
1.3 ใบรับรองแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ย
1.4 สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนฉบับจริง (ถ่ำยสำเนำ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง )
1.5 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำดำ ขนำด 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
1.6 นักเรียนแต่งกำยเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม ถ้ำจบกำรศึกษำแล้วแต่งกำยสุภำพ
2. กาหนดรับสมัคร วันที่ 23-27 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 08.30 – 16.๓0 น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
3. กาหนดสอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนำคม 2562 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป โดยใช้แบบทดสอบวัด
ควำมรู้ทำงวิชำกำร SMTE/SME/EP สอบ 3 กลุ่มสำระ ได้แก่ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ
ILP สอบ 3 กลุ่มสำระ ได้แก่ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ
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4. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๑4 มีนำคม 2562 เวลำ 09.00-16.30 น.
ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
5. มอบตัว วันที่ 17 มีนำคม 2562 เวลำ 09.00-16.30 น. นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามวันเวลา
ที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ (สถานที่มอบตัวนักเรียนจะแจ้งในวันรายงานตัว)
ประกำศ ณ วันที่ 4 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562

(นายธีระทัศน์

อัครฉัตรรัตน์)

ผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

