ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2563
----------------------------------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
เรื่ อ ง นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย นสั ง กั ด คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ปีการศึกษา 2563 โดยเน้นส่งเสริมความสามารถของนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม Enrichment Program of Science Mathematics
Technology and Environment (สสวท./ESMTE) โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Math Science English Extreme Program
(MSEP) ในโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสองภาษา English Program (EP) และโครงการห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program (MEP) ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนไว้ดังนี้
ข้อ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้วิธีการสอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน 3 วิชา
คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment
(สสวท./ESMTE) รับจานวน 1 ห้อง 30 คน
2. โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ ภาษาอังกฤษ Math Science English Extreme Program (MSEP)
รับจานวน 1 ห้อง 35 คน
3. โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) รับจานวน 1 ห้อง 30 คน
สาหรับโครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) จัดให้มีโควตา ร้อยละ 3 ของจานวนนักเรียน
ที่เปิดห้องเรียนพิเศษโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะส่วนเกินจากนักเรียนห้องเรียนปกติ)
สาหรับนักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษในโครงการ 1, 2 และ ๓ สามารถเลือกอันดับ
ของการสมัครได้ ๓ อันดับ ส่วนนักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษในโครงการ EP มีการสอบสัมภาษณ์
เป็นภาษาอังกฤษ ตาม วัน เวลา ทีโ่ รงเรียนกาหนด
4. คุณสมบัตขิ องนักเรียน
4.1 เพศหญิงและเป็นโสด
4.2 เป็นผู้ทกี่ าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 หรือ
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับถมศึกษา หรือเทียบเท่า
/4.3 ผลการเรียน…

๒
4.3 ผลการเรียนของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๔.๓.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม Enrichment Program of Science Mathematics
Technology and Environment (สสวท./ESMTE)
รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย ชั้น ป.4 – ป.๕
คณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
วิทยาศาสตร์
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
ภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ากว่า 2.75
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ป.๔ – ป.๕ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๔.๓.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ Math Science English Extreme
Program (MSEP)
รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย ชั้น ป.4 – ป.๕
คณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
วิทยาศาสตร์
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
ภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ากว่า 2.75
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ป.๔ – ป.๕ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
4.3.3 โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)

4.4
4.5
4.6
4.7

รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย ชั้น ป.4 – ป.๕
ภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ป.๔ – ป.๕ ไม่ต่ากว่า 2.75
มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา
ทีศ่ ึกษาอยู่
ประเภทโควตาโครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)
เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษได้รับรางวัล
ระดับภาคขึ้นไป และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ ที่โรงเรียนกาหนด

/ ข้อ 2. ชั้นมัธยม…
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ข้อ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
๑. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Enrichment Program of Science Mathematics Technology and
Environment (สสวท./ESMTE) ใช้วิธีการสอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบของ
เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก และของโรงเรียน สอบวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รับจานวน 1 ห้อง 30 คน
2. โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ Math Science English Extreme Program (MSEP)
ใช้วิธีการสอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน สอบวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รับจานวน 1 ห้อง 35 คน
3. โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ ใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน
สอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และมีการสอบสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกาหนด รับจานวน 1 ห้อง 30 คน
สาหรับประเภทโควตาห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program(MEP) จัดให้มีโควตา ร้อยละ 3
ของจานวนนักเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะส่วนเกินจากนักเรียน
ห้องเรียนปกติ)
นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษในโครงการ ๑, ๒ และ ๓ สามารถเลือกอันดับของ
การสมัคร ได้ ๓ อันดับ สาหรับนักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษในโครงการ MEP มีการสอบสัมภาษณ์
เป็นภาษาอังกฤษ ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกาหนด
4. คุณสมบัติของนักเรียน
4.1 ไม่จากัดเพศและเป็นโสด
4.2 เป็นผู้ที่กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 หรือ
จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
4.3 ผลการเรียนของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
๔.๓.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม Enrichment Program of Science Mathematics
Technology and Environment (สสวท./ESMTE)
รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย ชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)
คณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 2.75
วิทยาศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 2.75
ภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ากว่า 2.75
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
/ 4.3.2 โครงการ…
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๔.๓.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Math Science English Extreme
Program (MSEP)
รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย ชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)
คณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 2.75
วิทยาศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 2.75
ภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ากว่า 2.75
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๔.๓.๓ โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program
(MEP)
รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย ชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)
ภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)
ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
4.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.๕ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
4.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา
ที่ศึกษาอยู่
4.7 ประเภทโควตาโครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.90 และ
มีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(5 ภาคเรียน) มีความสามารถทางภาษาอังกฤษได้รับรางวัลระดับภาคขึ้นไป และผ่านการทดสอบ
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
ข้อ 3 วิธีการสมัคร และหลักฐานการสมัคร
1 วิธีการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.1 กรอกข้อมูลนักเรียนผู้สมัครให้ครบถ้วนในโปรแกรมการรับสมัครของ
โรงเรียนจากเว็บไซด์ www.siya.ac.th แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซด์ดังกล่าวเพื่อนาไปสมัคร
1.2 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตามประเภท, วันเวลาและสถานที่
ที่โรงเรียนศรียานุสรณ์กาหนด ถ้าเอกสารไม่ครบจะไม่รับสมัคร

/ 2 หลักฐาน…
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2 หลักฐานและสถานที่การสมัคร
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1) ใบสมัครตามข้อ 1.1
2) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป) หรือหนังสือรับรองการศึกษา
จากโรงเรียนเดิม (ปพ.7:ป) โดยผู้บริหารหรือรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
หรือนายทะเบียนลงนามรับรอง ทั้ง 2 หน้า จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน และนักเรียนลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
4) ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. จานวน 3 รูป
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1) ใบสมัครตามข้อ 1.1
2) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ)หรือหนังสือรับรอง
การศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7:บ) โดยผู้บริหารหรือรองผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง ทั้ง 2 หน้า จานวน 1
ฉบับ
3) สาเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน และนักเรียนลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
4) ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. จานวน 3 รูป
2.3 สถานที่รับสมัคร หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์
ข้อ 4 วันและเวลาการรับสมัคร
4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กรอกข้อมูลทางเว็บไซด์ของโรงเรียนได้ตั้งแต่
วันที่ 13 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 และสั่งพิมพ์ใบสมัคร
ยื่นใบสมัคร
วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์
สอบคัดเลือก วันที่ 7 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มีนาคม 2563
(EP)
เวลา 09.00 – 16.๐0 น. ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์
ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 11 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์
มอบตัว
วันที่ 18 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์
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4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กรอกข้อมูลทางเว็บไซด์ของโรงเรียนได้ตั้งแต่
วันที่ 13 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 และสั่งพิมพ์ใบสมัคร
ยื่นใบสมัคร
วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์
สอบคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2563
(MEP)
เวลา 09.00 – 16.๐0 น. ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์
ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 12 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์
มอบตัว
วันที่ 18 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์
ข้อ 5 การเก็บเงินบารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.1 การเก็บเงินบารุงการศึกษา
๕.๑.๑ มัธยมศึกษาปีที่ 1
1) โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม Enrichment Program of Science
Mathematics Technology and Environment (สสวท./
ESMTE) 6,600 บาทต่อภาคเรียน
2) โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Math Science English Extreme
Program (MSEP) 8,100 บาทต่อภาคเรียน
3) โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)
20,100 บาทต่อภาคเรียน
๕.๑.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
1) โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม Enrichment Program of Science
Mathematics Technology and Environment (สสวท./
ESMTE) 7,600 บาทต่อภาคเรียน
2) โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Math Science English Extreme
Program (MSEP) 9,100 บาทต่อภาคเรียน
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3) โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program
(MEP) 17,600 บาทต่อภาคเรียน
5.๒ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ชาระในวันมอบตัว)
- ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
350 บาท
- ค่าคู่มือนักเรียน
100 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(นายสาเริง ศรีสิทธิชัยสกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์

