ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์

เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ประจาปีการศึกษา ๒๕64 โรงเรียนศรียานุสรณ์
จึงประกาศและกาหนดระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้า ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ
ประจาปีการศึกษา ๒๕64 กรณี นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และทักษะวิชาการ
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕64 จานวน 14 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประเภทความสามารถพิเศษ
1.1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา
กีฬาประเภทกรีฑา วอลเลย์บอล และยูโด
1.2 ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย
1.3 ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล
1.4 ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
1.5 ความสามารถพิเศษด้านทักษะวิชาการ
2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครด้านกีฬา ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะ และทักษะวิชาการ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นนักเรียนหญิงที่สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา หรือ เทียบเท่า
2) ด้านกีฬา ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะ นักเรียนต้องเคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับจังหวัด
หรื อ ระดับ เขตพื้ น ที่ การศึ กษา, ระดับ ภาค, ระดับ ประเทศ โดยมี เอกสารหลั กฐานหรือ Portfolio
ย้อ นหลั ง 2 ปี มาแสดงต่อคณะกรรมการ ในวัน ยื่นใบสมัค ร และวันที่ ทดสอบความสามารถและ
คัดเลือก
3) ด้านทักษะวิชาการ (ข้อใดข้อหนึ่ง)
3.1) อยู่ระหว่างหรือเคยเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของ สสวท.
3.2) ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือเทียบเท่าในการแข่งขันวิชาการ
นานาชาติ (คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์) ระดับภาคขึ้นไป
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
ทั้งนี้นักเรียนที่สมัครจะต้องนาเอกสารหลักฐานหรือ Portfolio ย้อนหลัง 2 ปี มาแสดงต่อ
คณะกรรมการในวันยื่นใบสมัครและวันที่ทดสอบและคัดเลือก การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก
และคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ 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 2562 – 2563
2) มีผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตั้งแต่ระดับจังหวัด หรือ
ระดับ เขตพื้น ที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ ตามประเภทกีฬาที่กาหนดในประกาศ
การรับนักเรียน
3) หลักฐานการรับรองจากสมาคมและการกีฬาแห่งประเทศไทย และผลงานสถิติ
ปี 2562 – 2563 (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 2562 - 2563
3) ด้านทักษะวิชาการ นักเรียนต้องเคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับภาค ระดับประเทศ
หรือนานาชาติ ด้านสาขาวิชาต่าง ๆ ปี 2562 - 2563
หมายเหตุ
 นักเรียนที่ผ่านการสมัครแล้ว จะต้องมาทาการทดสอบตามวิธีการเงื่อนไขที่โรงเรียนกาหนดกับ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และเป็นสิทธิของโรงเรียนที่จะพิจารณารับนักเรียน
ความสามารถพิเศษที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โรงเรียนต้องการทุกประการ
3. หลักฐานการรับสมัคร
3.๑ ใบสมัครและบัตรเข้าสอบของโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(พิมพ์จากเว็บไซต์)
3.๒ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป)
จานวน ๑ ฉบับ
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน และนักเรียนลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
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3.4 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๓ X ๔ ซม. จานวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน แต่งเครื่องแบบ
นักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดา) ใช้ติดในใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ
3.5 หลักฐานเกียรติบัตรและอื่นๆ (Portfolio)
4. การรับสมัคร








กาหนดการรับสมัครและคัดเลือก
กรอกข้อมูลใบสมัครทางเว็บไซต์ www.siya.ac.th
ยื่นใบสมัครที่สั่งพิมพ์ พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
(ตามวัน และเวลาที่ระบุในใบสมัคร)
คัดเลือก ทดสอบความสามารถ
ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติและรายงานตัว
(รายงานตัว เวลา 09.00 – 12.00 น.)
สอบประเมินความรู้
ประกาศผลและรายงานตัว
(รายงานตัว เวลา 09.00 – 16.00)
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

วันที่ 19 – 27 เมษายน 2564
วันที่ 24 – 27 เมษายน 2564
วันที่ 29 เมษายน 2564
วันที่ 30 เมษายน 2564
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
(เวลา 08.00 – 12.00 น.)

4.1 ใบสมัครและระเบียบการ
นักเรียนสามารถดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครทีเ่ ว็บไซต์ของโรงเรียน www.siya.ac.th โดยกรอก
ข้อความลงในใบสมัครจากเว็บไซต์ ของโรงเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 27 เมษายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และพิมพ์ใบสมัคร (Print out) มายื่นในวันสมัคร
4.2 การสมัครสอบคัดเลือก
4.2.๑ ผู้ปกครองต้องนานักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง และนักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน
เดิมมาสมัคร ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลา
ที่กาหนด
4.2.2 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่กาหนดพร้อมรับบัตร เข้าห้องสอบ
4.2.3 หลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบถูกต้องแล้ว ทางโรงเรียนจะเก็บไว้เฉพาะสาเนาเอกสารเท่านั้น
4.2.4 รับบัตรเข้าห้องสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วให้นามาแสดงในวันสอบคัดเลือก หรือเมื่อต้องการติดต่อกับ
ทางโรงเรียน
4.3 วันรับสมัคร
รับสมัครวันที่ 24 – 27 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
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4.4 วันทดสอบความสามารถพิเศษ
ทดสอบความสามารถพิเศษในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยนักเรียน
ทุกคนต้องมารายงานตัว เวลา 08.30 น. และแต่งกายด้วยชุดนักเรียน พร้อมทั้งนาชุดพลศึกษาหรือชุดเฉพาะ
ความสามารถพิเศษมาเปลี่ยนเพื่อการทดสอบความสามารถพิเศษ ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์
จังหวัดจันทบุรี
4.5 วันประกาศผลการทดสอบความสามารถพิเศษ
ประกาศผลการทดสอบความสามารถพิเศษในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยนักเรียนทุกคนต้องมา
รายงานตัว เวลา 09.00 – 12.00 น. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
5. การปฏิบัติของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องเข้าสอบประเมินความรู้พร้อมห้องเรียนปกติในวันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 โดยโรงเรียนจะนาผลการสอบไปใช้ในการจัดการห้องเรียน หากไม่เข้าสอบถือว่า สละสิทธิ์ การได้รับ
การคัดเลือก
6. นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ
นักเรียนต้องนาบัตรประจาตัวสอบประเภทความสามารถพิเศษ มาแสดงในการเข้าสอบประเมินความรู้
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64

(นายวัชรลักษณ์ ตากใบ)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์

