
 

 

 

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
เรื่อง  ระเบียบการรับสมัครนักเรยีนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ประเภทความสามารถพิเศษ  ปีการศึกษา  2563 
   
  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗  ประจ าปีการศึกษา ๒๕63  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
จึงประกาศและก าหนดระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕63  กรณีนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และวิชาการ เข้าศึกษา
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 จ านวน 24 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1. ประเภทความสามารถพิเศษ 
1.1   ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

กีฬาประเภทกรีฑา ฟุตซอล วอลเลย์บอล และยูโด 
1.2   ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย 
1.3   ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล 
1.4   ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 
1.5   ความสามารถพิเศษด้านทักษะวิชาการ 

 

2. คุณสมบัตขิองผู้สมัครด้านกีฬา ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะ และทักษะวิชาการ 
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

1)  เป็นผู้ที่ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา 2562 หรือจบการศึกษาภาคบังคับ                      
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เทียบเท่า 

2)   ด้านกีฬา ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะ นักเรียนต้องเคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับจังหวัด
หรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา, ระดับภาค, ระดับประเทศ โดยมีเอกสารหลักฐานหรือ Portfolio  
ย้อนหลัง 2 ปี มาแสดงต่อคณะกรรมการ ในวันยื่นใบสมัคร และวันที่ทดสอบความสามารถและ
คัดเลือก 

3)   ด้านทักษะวิชาการ (ข้อใดข้อหนึ่ง) 
3.1)   อยู่ระหว่างหรือเคยเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของ สสวท. 
3.2)   ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือเทียบเท่าในการแข่งขันวิชาการ

นานาชาติ (คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์) ระดับภาคข้ึนไป 
3.3)   ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือชมเชย ในการแข่งขันโครงการ                     

เพชรยอดมงกุฎ 
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3.4)  ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคในกลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม, การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ  

ทั้งนี้นักเรียนที่สมัครจะต้องน าเอกสารหลักฐานหรือ Portfolio ย้อนหลัง 2 ปี มาแสดงต่อ
คณะกรรมการในวันยื่นใบสมัครและวันที่ทดสอบและคัดเลือก การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกและ
คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4)   ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
5)   มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
6)   มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
7)   มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติรวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและให้การ

อุปการะค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะด้าน 
2.2.1  ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
  1)  นักกีฬาตัวแทนโรงเรียน จังหวัด ภาค และประเทศ ปี 2561 – 2562 

2)  มีผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตั้งแต่ระดับจังหวัดหรือ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ ตามประเภทกีฬาที่ก าหนดในประกาศ             
การรับนักเรียน 

3)  หลักฐานการรับรองจากสมาคมและการกีฬาแห่งประเทศไทย และผลงานสถิติ                                    
ปี 2561 – 2562 (ถ้ามี) 

4)  หลักฐานเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัล 
2.2.2  ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะ และทักษะวิชาการ 
  1)  เป็นผู้มีความสามารถด้านด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะ และทักษะวิชาการ 

2)  ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะ เคยผ่านการประกวดแข่งขันหรือเคยเข้าร่วมแสดงในพิธี
ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศหรือนานาชาติ ปี 2561 - 2562 

3)  ด้านวิชาการ นักเรียนต้องเคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับภาค ระดับประเทศหรือ
นานาชาติ ด้านสาขาวิชาต่างๆ ปี 2561 - 2562 

หมายเหตุ 
 นักเรียนที่ผ่านการสมัครแล้ว จะต้องมาท าการทดสอบตามวิธีการเงื่อนไขท่ีโรงเรียนก าหนดกับ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และเป็นสิทธิของโรงเรียนที่จะพิจารณารับนักเรียน

ความสามารถพิเศษท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่โรงเรียนต้องการทุกประการ 
3. หลักฐานการรับสมัคร 

3.๑   ใบสมัครและบัตรเข้าสอบของโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว                   
(พิมพ์จากเว็บไซต์) 

3.๒   ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                   
(ปพ.๑ : บ) ที่แสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน โดยผู้บริหารหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง หรือ           
หนังสือรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.๗ : ป) อย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวน ๑ ฉบับ 
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3.๓   ใบแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕62 จากประกาศของ สทศ. ที่ได้รับการรับรอง 
จากโรงเรียนเดิม (ผู้บริหารหรือนายทะเบียนรับรอง) จ านวน ๑ ฉบับ 

3.๔   ทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับส าเนาที่มีชื่อของนักเรียน โดยให้นักเรียนลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.๕   รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๓ X ๔ ซม. จ านวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน แต่งเครื่องแบบ

นักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาด า) ใช้ติดในใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ 
3.6   หลักฐานเกียรติบัตรและอ่ืนๆ (Portfolio) 

 

4. การรับสมัคร 
ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือก 

 กรอกข้อมูลใบสมัครทางเว็บไซต์ www.siya.ac.th  วันที่ 16 – 22 มีนาคม 2563 
 ยื่นใบสมัครที่สั่งพิมพ์ พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2563 

(ตามวัน และเวลาที่ระบุในใบสมัคร) 
 คัดเลือก ทดสอบความสามารถ    วันที่ 24 มีนาคม 2563 
 ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติและรายงานตัว   วันที่ 26 มีนาคม 2563 

(รายงานตัว เวลา 09.00 – 12.00 น.) 
 สอบประเมินความรู้      วันที่ 29 มีนาคม 2563 
 ประกาศผล รายงานตัว และเลือกแผนการเรียน   วันที่ 2 เมษายน 2563 

(รายงานตัว เวลา 08.00 – 16.30) 
 ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว     วันที่ 7 เมษายน 2563 

(เวลา 08.00 – 12.00 น.) 
4.1  ใบสมัครและระเบียบการ 

นักเรียนสามารถดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครทีเ่ว็บไซต์ของโรงเรียน www.siya.ac.th โดยกรอก
ข้อความลงในใบสมัครจากเว็บไซต์ ของโรงเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ไดต้ั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง               
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63  ไม่เว้นวันหยุดราชการ และพิมพ์ใบสมัคร (Print out) มายื่นในวันสมัคร  

 

4.2 การสมัครสอบคัดเลือก 
4.2.๑  ผู้ปกครองต้องน านักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง และนักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน

เดิมมาสมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลา              
ที่ก าหนด  

4.2.2  ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่ก าหนดพร้อมรับบัตร เข้าห้องสอบ  
4.2.3  หลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบถูกต้องแล้ว ทางโรงเรียนจะเก็บไว้เฉพาะส าเนาเอกสารเท่านั้น 
4.2.4  รับบัตรเข้าห้องสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วให้น ามาแสดงในวันสอบคัดเลือก หรือเมื่อต้องการติดต่อกับ              

ทางโรงเรียน 
 

4.3  วันรับสมัคร 
รับสมัครวันที่ ๒1 - 22 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยดุราชการ)                    

ณ หอประชุมชยางกูร  โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
 
 

http://www.siya.ac.th/
http://www.siya.ac.th/
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4.4 วันทดสอบความสามารถพิเศษ 
ทดสอบความสามารถพิเศษในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยนักเรียน               

ทุกคนต้องมารายงานตัว เวลา 08.30 น. และแต่งกายด้วยชุดนักเรียน พร้อมทั้งน าชุดพลศึกษาหรือชุดเฉพาะ
ความสามารถพิเศษมาเปลี่ยนเพ่ือการทดสอบความสามารถพิเศษ ณ หอประชุมชยางกูร  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
จังหวัดจันทบุรี 
 

4.5 วันประกาศผลการทดสอบความสามารถพิเศษ 
ประกาศผลการทดสอบความสามารถพิเศษในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยนักเรียนทุกคนต้องมา

รายงานตัว เวลา 09.00 – 12.00 น. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ณ ห้องวิชาการ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
 

 

 5. การปฏิบัติของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 
 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องเข้าสอบประเมินความรู้พร้อมห้องเรียนปกติในวันที่ 29 มีนาคม            
พ.ศ. 2563 โดยโรงเรียนจะน าผลการสอบไปใช้ในการจัดการห้องเรียน หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์การได้รับ            
การคัดเลือก 
 

6.  นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ 
 นักเรียนต้องน าบัตรประจ าตัวสอบประเภทความสามารถพิเศษ มาแสดงในการเข้าสอบประเมินความรู้               
วันที่ 29 มีนาคม 2563  
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ประกาศ ณ วันที่   13 13   มกราคมมกราคม    พพ..ศศ.  .  ๒๕๒๕6363  
  

  
  

  ((นายนายส าเริง  ศรีสิทธิชัยสกุลส าเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล))  
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์   

  


