ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์

เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ประจาปีการศึกษา ๒๕63 โรงเรียนศรียานุสรณ์
จึงประกาศและกาหนดระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียน
ปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕63 โรงเรียนจึงขอประกาศระเบียบและหลักเกณฑ์ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕63 ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕62 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า
๒. คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ๒ ประเภท ดังนี้
๒.๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
2.1.1 เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 หรือจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตอาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี หรือ เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในเขตอาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ยกเว้น นักเรียนที่กาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา
2562 หรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในตาบลบางกะจะ หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตาบล
บางกะจะ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2.1.2 นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศรียานุสรณ์
๒.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป
2.2.1 เป็นนักเรียนในเขตที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการรวมกับนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
2.2.2 เป็นนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ และ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
๓. จานวนรับ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ จานวน ๗ ห้อง ห้องละ ๔๐ คน
รวมจานวนรับ ๒๘๐ คน
๔. กระบวนการคัดเลือก
สัดส่วนการรับนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการ : นักเรียนทั่วไป เท่ากับ 5๐ : 5๐
๔.๑ การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก รับเฉพาะนักเรียนที่มีคุณสมบัติเป็นนักเรียน
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ โดยกาหนดสัดส่วนการรับร้อยละ 5๐ ของจานวนรับ (จานวน ๒๘๐ คน)
จานวนรับ ๑40 คน
๔.๒ การรับนักเรียนทั่วไป โดยการสอบคัดเลือก รับทั้งนักเรียนที่มีคุณสมบัติเป็นนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการ
และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ
โดยกาหนดสัดส่วนการรับ ร้อยละ 5๐ ของจานวนรับ (จานวน ๒๘๐ คน) จานวนรับ ๑40 คน
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4.3 การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และทักษะวิชาการ จานวน 14 คน
โดยการทดสอบ ความสามารถและต้องเข้าสอบพร้อมนักเรียนภาคปกติเพื่อการจัดห้องเรียน
(รายละเอียดดูในประกาศการรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕63)
4.4 การรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ จานวน 15 คน (รายละเอียดดูในประกาศการรับนักเรียน
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕63)
๕. หลักฐานการรับสมัคร
5.๑ ใบสมัครและบัตรเข้าสอบของโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(พิมพ์จากเว็บไซต์)
5.๒ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป)
โดยผู้อานวยการหรือรองอานวยการฝ่ายวิชาการหรือนายทะเบียนลงนามรับรองหรือหนังสือรับรอง
การศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7:ป) อย่างใดอย่างหนึ่งจานวน ๑ ฉบับ
5.๓ ใบแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕62 ที่ได้รับการ
รับรองจากโรงเรียนเดิม (ผู้บริหารหรือนายทะเบียนรับรอง) จานวน ๑ ฉบับ
5.๔ ทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน ทั้งฉบับจริงและสาเนาที่ให้เจ้าบ้านลงนามรับรอง
5.๕ รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๓ X ๔ ซม. จานวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน แต่งเครื่องแบบ
นักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดา) ใช้ติดในใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ
 การรับสมัคร
๑. ใบสมัครและระเบียบการ
นักเรียนสามารถดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครทีเ่ ว็บไซต์ของโรงเรียน www.siya.ac.th โดยกรอก
ข้อความลงในใบสมัครจากเว็บไซต์ ของโรงเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และพิมพ์ใบสมัคร (Print out) มายื่นในวันสมัคร
๒. วันรับสมัคร
รับสมัครวันที่ ๒1 - 25 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมชยางกูร
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
๓. การสมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ ผู้ปกครองต้องนานักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง และนักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน
เดิมมาสมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลา
ที่กาหนด
๓.2 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่กาหนดพร้อมรับบัตร เข้าห้องสอบ
๓.3 หลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบถูกต้องแล้ว ทางโรงเรียนจะเก็บไว้เฉพาะสาเนาเอกสารเท่านั้น
๓.4 รับบัตรเข้าห้องสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วให้นามาแสดงในวันสอบคัดเลือก หรือเมื่อต้องการติดต่อกับ
ทางโรงเรียน
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๔. กาหนดวันสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

เวลาสอบ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓0 น.
๐๙.๔0 – ๑๐.40 น.
10.50 – ๑๑.30 น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๐ น.
๑๓.๕๐ – ๑๔.๓๐ น.

วิชาที่สอบ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
พัก
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาฯ

จานวนข้อ : นาที
๔๐ : ๓0
๔๐ : 6๐
๔๐ : 4๐
๔๐ : ๔๐
๔๐ : ๔๐

๕. การตรวจข้อสอบ
การตรวจข้อสอบจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบการระบายคาตอบในกระดาษคาตอบ ต้องใช้ดินสอดาชนิด
๒ บี (2B) หรือ บีบี (BB) เท่านั้น ยกเว้น การเขียน ชื่อ-ชื่อสกุล เลขประจาตัวสอบ ชื่อสนามสอบ และวิชาที่สอบ
บนหัวกระดาษคาตอบ ให้เขียนด้วยปากกา นักเรียนต้องเตรียมปากกา ดินสอดาชนิด ๒ บี (2B) หรือ บีบี (BB) และ
ยางลบมาใช้ในการทาข้อสอบ
๖. การประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว
วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕63
- ประกาศผลสอบทาง เว็บไซต์ของโรงเรียน และปิดประกาศ ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
- รายงานตัว (รับใบโอนเงินธนาคารของโรงเรียนแล้วชาระผ่านทางธนาคารกรุงไทย และซื้อกระเป๋า/
เป้) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์ (แต่งกายด้วย
เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย) หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กาหนด
โรงเรียนถือว่า สละสิทธิ์
๗. การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 08.๐๐ น. – 12.0๐ น. ณ หอประชุมชยางกูร
- ผู้ปกครองลงทะเบียน เวลา 08.๐๐ น. – 08.3๐ น.
- ประชุมผู้ปกครอง เวลา 08.30 – 10.00 น.
- มอบตัวนักเรียน เวลา 10.00 – 12.00 น. (ส่งเอกสารการมอบตัว, หลักฐานใบเสร็จ
การซื้อสมุด และค่าเครื่องแบบนักเรียน)
๘. การเก็บเงินบารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เงินบารุงการศึกษา
ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

2,4๐๐ บาทต่อภาคเรียน
350 บาทต่อภาคเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. ๒๕63
(นายสาเริง ศรีสิสทิ ธิชัยสกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์

