ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์

เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖4
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนศรียานุสรณ์
จึงประกาศระเบียบและหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อ เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียน
พิเศษ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4 ดังนี้
๑. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม Enrichment
Program of Science Mathematics Technology and Environment (สสวท./ESMTE)
รับจานวน 1 ห้อง 30 คน
2. โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
Math Science English Extreme Program (MSEP) รับจานวน 1 ห้อง 35 คน
3. โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
Mini English Program (MEP) แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ รับจานวน 1 ห้อง 30 คน
สาหรับประเภทโควตาห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ Mini English Program(MEP) จัดให้มีโควตา ร้อยละ 3 ของจานวนนักเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะส่วนเกินจากนักเรียนห้องเรียนปกติ)
๑. คุณสมบัติของ ผู้สมัคร
๑.๑ ไม่จากัดเพศและเป็นโสด
1.2 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 หรือจบการศึกษาภาคบังคับ
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เทียบเท่า
๑.3 ผลการเรียนของนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน
1.๓.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม Enrichment
Program of Science Mathematics Technology and Environment (สสวท./ESMTE)
รายวิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย ชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)
ไม่ต่ากว่า 2.75
ไม่ต่ากว่า 2.75
ไม่ต่ากว่า 2.75

และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 2.75

-๒–
1.๓.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ Math Science English Extreme Program (MSEP)
รายวิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย ชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)
ไม่ต่ากว่า 2.75
ไม่ต่ากว่า 2.75
ไม่ต่ากว่า 2.75

และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 2.75
1.๓.๓ โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย ชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐

และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
1.๔
1.๕
1.๖
4.7

มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
ประเภทโควตาโครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.90 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (5 ภาคเรียน) มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษได้รับรางวัลระดับภาคขึ้นไป และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด

๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครและบัตรเข้าสอบของโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(พิมพ์จากเว็บไซต์ www.siya.ac.th)
๒.๒ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ปพ.1:บ) หรือหนังสือรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7:บ) โดยผู้บริหารหรือรองผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง ทั้ง 2 หน้า จานวน ๑ ฉบับ
๒.๓ สาเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน และนักเรียนลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
๒.๔ 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 ๑0 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึงวันที่
๒3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และพิมพ์ใบสมัคร (Print out) มายื่นในวันสมัคร

-๓–
๒. วันรับสมัคร
รับสมัครวันที่ 19 - ๒3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
๓. การสมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมมาสมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมชยางกูร
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลาที่กาหนด
๓.๒ นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษในโครงการ ๑, ๒, และ ๓ สามารถเลือกอันดับของการสมัครได้ ๓
อันดับ และนักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษตามโครงการ ๓ (MEP) ไม่ว่าจะเลือกในอันดับใด
จะต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกาหนด
๓.๓ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่กาหนดพร้อมรับบัตร เข้าห้องสอบ
๓.๔ หลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบถูกต้องแล้ว ทางโรงเรียนจะเก็บไว้เฉพาะสาเนาเอกสารเท่านั้น
๓.๕ รับบัตรเข้าห้องสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วให้นามาแสดงในวันสอบคัดเลือก หรือเมื่อติดต่อกับ
ทางโรงเรียน
๔. กาหนดวันสอบคัดเลือก
๔.๑ ตารางสอบ
ประเภท

วันที่สอบ

โครงการ
4 เม.ย. 64
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์

โครงการ
4 เม.ย. 64
ห้องเรียน
MSEP
โครงการ
4 เม.ย. 64
ห้องเรียน MEP
5 เม.ย. 64
หมายเหตุ

เวลา
08.00 – 09.0๐
09.00 – 11.00
11.00 – 11.50
11.50 – 12.40

วิชาที่สอบ

60 นาที คณิตศาสตร์ (30 ข้อ)
120 นาที คณิตศาสตร์ (สสวท.)
50 นาที วิทยาศาสตร์ (40 ข้อ)
50 นาที ภาษาอังกฤษ (40 ข้อ)
พัก
13.00 – 15.00 120 นาที วิทยาศาสตร์ (สสวท.)
08.00 – 09.0๐ 60 นาที คณิตศาสตร์ (30 ข้อ)
11.00 – 11.50 50 นาที วิทยาศาสตร์ (40 ข้อ)
11.50 – 12.40 50 นาที ภาษาอังกฤษ (40 ข้อ)
08.00 – 09.0๐ 60 นาที คณิตศาสตร์ (30 ข้อ)
11.00 – 11.50 50 นาที วิทยาศาสตร์ (40 ข้อ)
11.50 – 12.40 50 นาที ภาษาอังกฤษ (40 ข้อ)
09.00 – 16.00
สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม
(100
คะแนน)
40 คะแนน
50 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน
50 คะแนน
40 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน

กาหนดการสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้ติดตามจากเว็บไซต์ www.siya.ac.th

-๔–
๔.๒ วิชาที่สอบ
๑) นักเรียนที่เลือกแผนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท). สอบ 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ (สสวท.), คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ (สสวท.) และวิทยาศาสตร์
๒) นักเรียนที่เลือกแผนห้องเรียน MSEP หรือ MEP สอบ ๓ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
๓) สาหรับนักเรียนที่เลือกแผนห้องเรียน MEP ไม่ว่าจะเลือกในอันดับใด จะต้องสอบสัมภาษณ์
เป็นภาษาอังกฤษ
๔) กรณีทเี่ ลือกแผนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ไม่ว่าจะเลือกในอันดับใด จะต้องสอบ
๕ รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ (สสวท.), คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ (สสวท.)
และวิทยาศาสตร์
๕. การตรวจข้อสอบ
การตรวจข้อสอบจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบการระบายคาตอบในกระดาษคาตอบ ต้องใช้ดินสอดา
ชนิด 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. จานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
๖.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท./ESMTE)
๖.๒ นักเรียนห้องเรียน MSEP
๖.๓ นักเรียนห้องเรียน MEP

จานวน ๓๐ คน
จานวน ๓๕ คน
จานวน ๓๐ คน

๗. การประกาศผลสอบคัดเลือกและการรายงานตัวนักเรียน
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4
- ประกาศผลสอบทาง เว็บไซต์ของโรงเรียน และปิดประกาศ ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
- รายงานตัว เวลา ๐9.0๐ น. – 12.๐๐ น. (รับใบโอนเงินธนาคาร แล้วให้ชาระผ่านทาง
ธนาคารกรุงไทย รับใบมอบตัว ซื้อกระเป๋า/เป้ ซื้อสมุด และซื้อชุดพละ) ณ หอประชุมชยางกูร
โรงเรียนศรียานุสรณ์ (แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย) หากไม่มารายงาน
ตัวตาม วัน เวลา ที่กาหนด โรงเรียนถือว่า สละสิทธิ์
๘. การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 08.๐๐ น. – 12.0๐ น. ณ หอประชุมชยางกูร
- รับลงทะเบียน 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)

-๕–
๙. การเก็บเงินบารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
๑) ห้องเรียน MEP (Mini English Program)
๒) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท./ESMTE)
๓) ห้องเรียน MSEP
๔) ค่าคู่มือนักเรียน

๑8,20๐
8,20๐
9,70๐
100

บาทต่อภาคเรียน
บาทต่อภาคเรียน
บาทต่อภาคเรียน
บาทต่อปีการศึกษา
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(นายวัชรลักษณ์ ตากใบ)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

