ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ของโรงเรียนใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๕ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔ ๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ .ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ
.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จั ดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายและประกาศสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษ า ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีจึงกาหนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไว้ดงั นี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รับนักเรียนชาย - หญิง จานวน ๔๗๒ คน ( ๑๒ ห้อง ) โดยจาแนกการรับนักเรียนเป็น ๒ ประเภท
ดังนี้
แผนรับ (คน)
ประเภท
๔๗๒
๑) พื้นที่บริการ
- จับฉลาก
( ๑๒ ห้อง )
- สอบคัดเลือกและคะแนน O - NET
๒) นักเรียนทั่วไป
- ความสามารถพิเศษ
- เงื่อนไขพิเศษ
- สอบคัดเลือกและคะแนน O - NET
- สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GEP)

รับจานวน
๓๐
๑๓๐
๑๕
๓๕
๑๙๐
๗๒

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
๑.๑) คุณสมบัติ
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
ประเภทผู้สมัคร
๑) ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนต้อง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย ๒ ปี นับถึง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือปู่ ย่า ตา ยายที่เป็นเจ้าบ้าน หรือเป็นเจ้าของ
บ้านที่มีหลักฐานสิทธิอยู่อาศัยชัดเจน โดยพิจารณาจากสาเนาทะเบียนบ้าน หรือจากหลักฐานอื่นประกอบด้วย
ก็ได้ กรณีมปี ัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน

๒

เขตพื้นที่บริการมีดังนี้
เขตดินแดง
เขตพญาไท
เขตราชเทวี

แขวงดินแดง
แขวงสามเสนใน
แขวงทุ่งพญาไท

การรับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจาแนกการรับเป็น
จับฉลาก
สอบคัดเลือก
๒) ประเภทนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)
รับสมัครนักเรียนทั่วไปไม่จากัดพื้นที่ โดยจาแนกการรับได้ดังนี้
ความสามารถพิเศษ
- เงื่อนไขพิเศษ
- สอบคัดเลือก
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GEP)
๑.๒) หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัคร
๒) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๓) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา และเจ้าของบ้าน หรือผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์บ้าน และฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ชุด
๔) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใบรับรองผลการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๕) ใบคะแนนผลการสอบ O - NET
๖) เอกสารหลั กฐานแสดงความสามารถพิเศษ เช่น หนังสือรับ รอง เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือเอกสาร
ต่างๆ ฉบับตัวจริงพร้อมสาเนา ๑ ชุด (เฉพาะผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ) จัดทาเป็นแฟ้มสะสมงาน
(Portfolio)
โรงเรียนจะคืนหลักฐานฉบับจริงให้นักเรียนหลังจากตรวจหลักฐานแล้วขอให้ตรวจรับให้เรียบร้อย
๑.๓) การจับฉลาก
นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการทุกคนมีสิทธิ์จับฉลากเ
จานวนที่กาหนดในแผนการรับนักเรียน

ข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับตาม

๑.๔) การรับนักเรียนความสามารถพิเศษ
รับสมัครจากนักเรียนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา คัดเลือกโดยทดสอบ
ประเมินความสามารถ และพิจารณาจากแฟ้มเอกสารสะสมงาน (Portfolio) การตัดสินของคณะกรรมการถือ
เป็นข้อยุติ
๑.๕) การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป หลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษมีดังนี้
๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
๒) นักเรียนตามข้อตกลงระหว่างกอ งทัพบกกับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ในการจัดตั้งโรงเรียนโดย
นักเรียนต้องเป็นบุตรข้าราชการกองทัพบก ส่วนกลาง ในสังกัดต่อไปนี้

๓

๒.๑) กรม ๑ รอ. (รวม ร.๑ พัน ๑ และ กอง ทม.รอ.)
๒.๒) กองการกีฬาและกองดุริยางค์ทหารบก
๒.๓) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒.๔) ศูนย์การกาลังสารอง (โรงเรียนรักษาดินแดน)
๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่จะต้อ งได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
๕) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๖) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๑.๖) การรับนักเรียนโดยวิธีการสอบคัดเลือกและคะแนน O – NET
นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการและประเภทนักเรียนทั่วไปที่สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสอบวัด
ความรู้ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เกิ นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก คือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ คิดคะแนน รวมเป็นร้อยละ ๗๐ รวม
กับคะแนน O – NET คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐
๑.๗) การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GEP)
รับนักเรียน ๒ ห้องเรียน จานวน ๗๒ คน รายละเอียดตามประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๒. กาหนดวันรับสมัคร จับฉลาก/สอบคัดเลือกประกาศผลรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑
ระดับชั้น
๑. ห้องเรียนพิเศษ (GEP)
๒. ความสามารถพิเศษ
๓. สอบคัดเลือกและ
คะแนน O-NET
๔. จับฉลาก
ในเขตพื้นที่บริการ
๕. เงื่อนไขพิเศษ

รับสมัคร
จับฉลาก
สอบคัดเลือก
๒๔-๒๘ ก.พ. ๖๑
๑๐ มี.ค. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
น.)
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)
๒๕-๒๖ มี.ค. ๖๑
๒๗ มี.ค. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.)
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)
๒๕-๒๘ มี.ค. ๖๑
๓๑ มี.ค. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.)
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)
๒๕-๒๘ มี.ค. ๖๑ ๕ เม.ย. ๖๑
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) (๐๙.๐๐น.)
๒๕-๒๘ มี.ค. ๖๑
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)

ประกาศผล
๑๕ มี.ค. ๖๑

รายงานตัว
๑๖ มี.ค. ๖๑

มอบตัว
๖ เม.ย. ๖๑

(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.) (๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.) (๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.)

๒๘ มี.ค. ๖๑

๒๘ มี.ค. ๖๑

๗ เม.ย. ๖๑

(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.) (๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.) (๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.)

๔ เม.ย. ๖๑

๔ เม.ย. ๖๑

๗ เม.ย. ๖๑

(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.) (๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.) (๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.)

๕ เม.ย. ๖๑

๕ เม.ย. ๖๑

๗ เม.ย. ๖๑

(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.) (๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.) (๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.)

๔ เม.ย. ๖๑

๔ เม.ย. ๖๑

๗ เม.ย. ๖๑

(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.) (๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.) (๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.)

สถานที่รับสมัคร
- ประเภทห้องเรียนพิเศษ ห้องเพชรสุรศักดิ์มนตรี อาคาร ๒ ชั้น ๑
- ประเภทนักเรียนทั่วไป ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๖ ชั้น ๓
- ประเภทจับฉลาก ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๖ ชั้น ๓
๓. วิธีการสมัครออนไลน์ (online) ให้นักเรียนดาเนินการดังนี้
๓.๑ นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลของตัวเอ งในแบบฟอร์มแจ้งความจานงที่เว็บ www.bangkok๒.org หรือ
www.surasak.ac.th (นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ส่วนห้องเรียนปกติเริ่มกรอกข้อมูลวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑)
๓.๒ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว กดปุ่มแจ้งความจานง
๓.๓ พิมพ์ใบแจ้งความจานงพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร แต่งเครื่องแบบนักเรียน ไปสมัครด้วย
ตนเองที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ตามวันเวลาที่กาหนดไว้ในใบแจ้งความจานง

๔

(สาหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีที่
พลาดจากการสอบคัดเลือก
หรือการจับฉลาก มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดหาที่เรียนให้ตามความเหมาะสมให้แจ้งความจานง ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต ๒ หรือ
ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.๓) รับจานวน ๕๐๘ คน โดยจาแนกการรับตาม
ประเภทและโครงสร้างการเรียน ดังนี้
แผนรับ (คน)
๕๐๘
( ๑๓ ห้อง )

ประเภท/โครงสร้างการเรียน
๑. นักเรียน ม.๓ (เดิม)
๒. นักเรียน ม.๓ (นักเรียนทั่วไป)
๒.๑ เงื่อนไขพิเศษ
๒.๒ สอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไป
- โครงสร้างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
- โครงสร้างคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
- โครงสร้างภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส/เยอรมัน
- โครงสร้างภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
- โครงสร้างภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
๒.๓ ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GEP)
๒.๔ ห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ (IEP)
โครงสร้างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

รับจานวน (คน)
๓๒๐
๔๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๓๖
๗๒

เกณฑ์การคัดเลือก
๑. ประเภทนักเรียน ม.๓ (เดิม) พิจารณาคัดเลือกโดยใช้องค์ประกอบดังนี้ :๑.๑) มาตรฐานความประพฤติ เป็นนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึ กษาภาคบังคับ (ชั้น ม .๓) มีความ
ประพฤติเรียบร้อย ไม่มีประวัติการประพฤติผิดร้ายแรง และผ่านการคัดกรองของคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๔
๑.๒) มาตรฐานความสามารถทางการเรียน
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) โดยนามาจัดเรียงลาดับคะแนนจากสูงไปต่าในแต่ละโครงสร้างการ
เรียนรับไว้ตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
- โครงสร้างวิทย์ - คณิต ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
- โครงสร้างคณิต - อังกฤษ ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาคณิตศ
าสตร์และ
วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
- โครงสร้างภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส / เยอรมัน / จีน / ญี่ปุ่น ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเฉพาะ
วิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
- โครงสร้างภาษาไทย - สังคมศึกษา ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๘ กลุ่มสาระ การเรียนรู้
ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะไม่รับพิจารณานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ( ๐ ร และ มส)

๕

๒. ประเภทนักเรียนทั่วไป
รับสมัครนักเรียนทั่วไปที่จบการศึกษาชั้น ม.๓ ดังนี้
๒.๑ ประเภทสอบคัดเลือก
- โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
รับจานวน ๔๐ คน
- โครงสร้างคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
รับจานวน ๑๐ คน
- โครงสร้างภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส/เยอรมัน รับจานวน ๑๐ คน
- โครงสร้างภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
รับจานวน ๑๐ คน
โครงสร้างภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
รับจานวน ๑๐ คน
สอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบ ๕ วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษพิจารณาคะแนนจาก
องค์ประกอบ

คิดค่าน้าหนัก
(ร้อยละ)
๓๐
๗๐
๑๐๐

๑) คะแนน O - NET
๒) คะแนนสอบ
รวม

หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัคร
๒) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๓) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา และเจ้าของบ้าน ห รือผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์บ้านและฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ชุด
๔) หลักฐานการจบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๕) ใบคะแนนผลการสอบ O-NET
๒.๒ ประเภทห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
๒.๒.๑ เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GEP) รับ ๑ ห้องเรียน จานวน ๓๖ คน
๒.๒.๒ เน้นภาษาอังกฤษ (IEP) รับ ๒ ห้องเรียน จานวน ๗๒ คน
รายละเอียดตามประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
กาหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.๔
ประเภท
ห้องเรียนพิเศษเน้น
ภาษาอังกฤษ (IEP)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
– คณิตศาสตร์ (GEP)
นักเรียนที่จบ
ม.๓ เดิม
สอบคัดเลือกและคะแนน
O – NET จากนักเรียนที่จบ
ม.๓ จากโรงเรียนอื่น

รับสมัคร
๒๔-๒๘ ก.พ. ๖๑
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)
๒๔-๒๘ ก.พ. ๖๑
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

สอบคัดเลือก
๑๑ มี.ค. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๒.๓๐น.)
๑๑ มี.ค. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๒.๓๐น.)

ประกาศผล
๑๖ มี.ค. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.)
๑๖ มี.ค. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

-

-

-

๒๕-๒๘ มี.ค. ๖๑
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

๑ เม.ย. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๒.๓๐น.)

๕ เม.ย. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.)

รายงานตัว
๑๗ มี.ค. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.)
๑๗ มี.ค. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.)
๕ เม.ย. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.)

มอบตัว
๖ เม.ย. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.)
๖ เม.ย. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.)
๘ เม.ย. ๖๑

๕ เม.ย. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.)

๘ เม.ย. ๖๑
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.)

๖

สถานที่รับสมัคร
- ประเภทห้องเรียนพิเศษรับ ณ ห้องเพชรสุรศักดิ์มนตรี อาคาร ๒ ชั้น ๑
- ประเภทนักเรียนทั่วไปรับ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๖ ชั้น ๓
วิธีการสมัครออนไลน์ (online) ให้นักเรียนดาเนินการ ดังนี้
๑. นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลของตัวเองในแบบฟอร์มแจ้งความจานงที่เว็บ www.surasak.ac.th
๒. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว กดปุ่มแจ้งความจานง
๓. พิมพ์ใบแจ้งความจานงพ ร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร แต่งเครื่องแบบนักเรียนไปสมัคร
ด้วยตนเองที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ตามวันเวลาที่กาหนดไว้ในใบแจ้งความจานง
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

