
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ปีการศึกษา 2563 

 

รายการ 
ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติ 

ม.1 ม.4 
ม.1 ม.4 

ค.สามารถพิเศษ ทั่วไป ม. 3 เดิม ค.สามารถพิเศษ ทั่วไป 
กรอกข้อมูลใบสมัคร 

ทางเว็บไซต ์
13 – 26  ก.พ.  63 13 – 26  ก.พ.  63 16 – 22  มี.ค.  63 

 
16 – 25  มี.ค.  63 

 
10 – 12  มี.ค.  63 

 
16 – 22  มี.ค.  63 

 
16 – 25  มี.ค.  63 

 
ยื่นใบสมัคร   22 – 26  ก.พ.  63 22 – 26  ก.พ.  63 21 – 22  มี.ค.  63 21 – 25  มี.ค.  63 10 – 12  มี.ค.  63 

 
21 – 22  มี.ค.  63 

 
21 – 25  มี.ค.  63 

สอบภาคปฏิบัต ิ   24  มี.ค.  63 
(9.00 เป็นต้นไป) 

  24  มี.ค.  63 
(9.00 เป็นต้นไป) 

 

ประกาศผล (สอบปฏิบัต)ิ /  
รายงานตัว 

  26 มี.ค. 63   26 มี.ค. 63  

สอบคัดเลือก 
(ประเมินความรู้)   

7 มี.ค. 63 
09.00 – 16.30  

8 มี.ค. 63 
08.00 – 16.30 

28 มี.ค. 63 
9.00 เป็นต้นไป 

29 มี.ค. 63 
9.00 เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
(เฉพาะนร.ที่เลือกห้องเรียน 

EP/MEP) 

8 มี.ค. 63 
09.00 – 16.00 

9 มี.ค. 63 
09.00 – 16.00 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการ 
ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติ 

ม.1 ม.4 
ม.1 ม.4 

ค.สามารถพิเศษ ทั่วไป ม. 3 เดิม ค.สามารถพิเศษ ทั่วไป 
ประกาศผลสอบ  
และรายงานตัว 

(เฉพาะ ม.4 เลือกแผน             
การเรียน) 

 

11 มี.ค. 63 
- ประกาศผลทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน 
และ ปิดประกาศ ณ 
โรงเรียนศรียานุสรณ์
และรายงานตัว 
(หอประชุมชยางกูร) 
- รับใบโอนเงิน
ธนาคาร แลว้ให้
ช าระผา่นทาง
ธนาคารกรุงไทย 

- รับใบมอบตัวนร. 
- ซื้อกระเป๋า/เป้ 

600.- 
- ซื้อสมุด 210.-/            
ชุดพละ ชุดละ 
400.-/เครื่องแบบ
นักเรียน 

12 มี.ค. 63 
- ประกาศผลทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน 
และ ปิดประกาศ ณ 
โรงเรียนศรียานุสรณ์
และรายงานตัว 
(หอประชุมชยางกูร) 
- รับใบโอนเงิน
ธนาคาร แลว้ให้
ช าระผา่นทาง
ธนาคารกรุงไทย 

- รับใบมอบตัวนร. 
- ซื้อกระเป๋า/เป้ 

600.- 
- ซื้อสมุด 230.-/            
ชุดพละ ชุดละ 
400.-/เครื่องแบบ
นักเรียน 

1 เม.ย. 63 
* ประกาศผลทาง เว็บไซต์ของโรงเรียน 

และปิดประกาศ ณ โรงเรียน                      
ศรียานุสรณ์และรายงานตัว 

(หอประชุมชยางกูร) 
* รับใบโอนเงินธนาคาร แล้วให้ช าระ

ผ่านทางธนาคารกรุงไทย 
* ซื้อกระเป๋า/เป้ 600.-  (หอประชุม) 
* ซื้อสมุด 210.- (อาคาร 2 ชั้น 1) 
* ซื้อชุดพละ ชุดละ 400.-   (ห้อง 302) 

ซื้อเครื่องแบบนักเรียน                           
(โรงอาหาร) 

2 เม.ย. 63 
* ประกาศผลทาง เว็บไซต์ของโรงเรียน และปิดประกาศ                         

ณ โรงเรียนศรียานุสรณ ์
* นักเรียนซื้อเครื่องแบบ/อุปกรณ์ และรายงานตัวเพื่อ                  

ซื้อกระเป๋า/เป้  (600.-)   เวลา 08.00 – 11.00 น.  
- ซื้อสมุด 230.- (อาคาร 2 ชั้น 1) 
- ซื้อชุดพละชุดละ 400.- (ห้อง 302) 
- ซื้อเครื่องแบบนักเรียน (โรงอาหาร) 

*  เรียกรายงานตัวเพื่อเลือกแผนการเรียน ที่ โดมอนกประสงค์ 
เวลา 11.00 – 11.30 น. 

* ประชุมนักเรียนและเลือกแผนการเรียน  11.30 เป็นต้นไป 
(หอประชุมชยางกูร) 

หมายเหตุ  นักเรียนที่มารายงานตัวไม่ทันตามก าหนดเวลา
หลังจากท่ีมีการรับรายงานตัวผ่านไปแล้ว ให้นักเรียนไปเข้าแถว
ต่อท้ายนักเรียนคนที่อันดับสุดท้าย ถึงแมว้่านักเรียนจะได้คะแนน
สูงกว่าก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการ 
ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติ 

ม.1 ม.4 
ม.1 ม.4 

ค.สามารถพิเศษ ทั่วไป ม. 3 เดิม ค.สามารถพิเศษ ทั่วไป 
มอบตัว 18 มี.ค. 63 

- รับลงทะเบียน       (08.00 – 08.30) 
- มอบตัว              (08.30 – 12.00) 
* ส่งเอกสารมอบตัว 

  ส่งใบเสร็จการซื้อสมุด และ                          
  ค่าเครื่องแบบนักเรียน (หอประชุม) 

6 เม.ย. 63 
* ม.1/1 – 1/7 

(08.30 – 12.00) 
- รับลงทะเบียน  (08.00 – 08.30) 
- มอบตัว  (08.30 – 12.00) 
* ส่งเอกสารมอบตัว 
* ส่งหลักฐานการโอนเงินธนาคาร 

ส่งใบเสร็จการซื้อสมุด และ                      
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  

 

7 เม.ย. 63 
* ม.4/1 – 4/12      
(08.30 – 12.00) 

- รับลงทะเบียน  (08.00 – 08.30) 
- มอบตัว  (08.30 – 12.00) 
* ส่งเอกสารมอบตัว 
* ส่งหลักฐานการโอนเงินธนาคาร 

ส่งใบเสร็จการซื้อสมุด และ คา่เครื่องแบบนักเรียน  
 

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 15  พฤษภาคม  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563   
 

(ม.1) (ม.4) 
1.  ห้องเรียนปกติ     7  ห้อง ๆ ละ 40  คน ห้อง  ม. 1/1 – 1/7 
2.  ห้องเรียนพิเศษ  
 *  MSEP       1 ห้อง ๆ ละ 35  คน ห้อง ม. 1/8 
 *  EP       1 ห้อง ๆ ละ 30  คน ห้อง ม. 1/9 
 *  พิเศษวิทยาศาสตร์     1 ห้อง ๆ ละ 30  คน ห้อง ม. 1/10 

1.  ห้องเรียนปกติ  12  ห้อง ๆ ละ 40  คน ห้อง  ม. 4/1 – 4/12 
2.  ห้องเรียนพิเศษ  
 *  MEP  1 ห้อง ๆ ละ 30  คน ห้อง ม. 4/13 
 *  MSEP  1 ห้อง ๆ ละ 35  คน ห้อง ม. 4/14 
 *  พิเศษวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ๆ ละ 30  คน ห้อง ม. 4/15 

 
รายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
ห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 
1.  ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีจัดให้เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (1 เครื่อง : นร. 20 คน)     จ านวน  500  บาท 
2.  ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                                                    
 
 

 

การจัดเรียนยุวกาชาด/เนตรนารี ปีการศึกษา 2563  (ม.1) 
1. เนตรนาร ี ห้องคู ่ ม.1/2, ม.1/4, ม.1/6, ม.1/8, ม.1/10  2.  ยุวกาชาด ห้องคี่  ม.1/1, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/7, ม.1/9               

 

การจัดคณะสี ปีการศึกษา 2563   
 

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10  
ชมพู ม่วง เหลือง เขียว แดง ฟ้า ม่วง ชมพู เขียว เหลือง 
ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8 ม.4/9 ม.4/10 ม.4/11 ม.4/12 ม.4/13 ม.4/14 ม.4/15 
ม่วง ฟ้า ชมพู เขียว เหลือง เขียว แดง ชมพู ม่วง เหลือง ชมพู แดง เหลือง แดง ฟ้า 

 

 


