
 
 ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ 

เรื่อง  การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

-----------------------------------------------------------------   
 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
ปีการศึกษา 2565 โดยเน้นส่งเสริมความสามารถของนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิ ตศาสตร์  เทคโน โลยี และสิ่ งแวดล้ อม  Enrichment Program of Science Mathematics 
Technology and Environment (สสวท./ESMTE) โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ            
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Math Science English Extreme Program 
(MSEP) ในโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสองภาษา English Program (EP) และโครงการห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program (MEP) ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนไว้ดังนี้ 

ข้อ  1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้วิธีการสอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน 3 วิชา คือ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment 
(สสวท./ESMTE) รับจ านวน 1 ห้อง 30 คน 

2.  โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ Math Science English Extreme Program (MSEP) รับจ านวน 1 ห้อง 35 คน 

3.  โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)  รับจ านวน 1 ห้อง 30 คน   

ส าหรับโครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) จัดให้มีโควตา ร้อยละ 3 ของจ านวนนักเรียน               
ที่เปิดห้องเรียนพิเศษโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะส่วนเกินจากนักเรียนห้องเรียนปกติ) 
  ส าหรับนักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษในโครงการ 1, 2 และ ๓ สามารถเลือกอันดับ
ของการสมัครได้ ๓ อันดับ ส่วนนักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษในโครงการ EP มีการสอบสัมภาษณ์
เป็นภาษาอังกฤษ ตาม วัน เวลา ทีโ่รงเรียนก าหนด 

4.  คุณสมบัตขิองนักเรียน 
4.1  เพศหญิงและเป็นโสด 
4.2  เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 

หรือจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ตามหลักสูตร          
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับถมศึกษา หรือเทียบเท่า  

 
/4.3 ผลการเรียน… 
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4.3  ผลการเรียนของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
๔.๓.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม Enrichment Program of Science Mathematics 
Technology and Environment (สสวท./ESMTE) 

 

รายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ชั้น ป.4 – ป.๕  
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า  2.75 

    และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับชั้น ป.๔ – ป.๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
๔.๓.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ Math Science English  Extreme  
Program (MSEP)  

 

รายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ชั้น ป.4 – ป.๕  
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า  2.75 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับชั้น ป.๔ – ป.๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

4.3.3 โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ English  Program (EP)  

 

รายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ชั้น ป.4 – ป.๕  
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับชั้น ป.๔ – ป.๕ ไม่ต่ ากว่า 2.75   

4.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ             
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

4.5  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
4.6  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
4.7  ประเภทโควตาโครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) 
เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษได้รับรางวัล
ระดับภาคขึน้ไป และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ ที่โรงเรียนก าหนด 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 / ข้อ 2. ชั้นมัธยม… 
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ข้อ  2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
๑.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment 
(สสวท./ESMTE) ใช้วิธีการสอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบของเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาค
ตะวันออก และของโรงเรียน สอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รับจ านวน 1 ห้อง 
30 คน 

2.  โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ Math Science English  Extreme Program (MSEP) ใช้วิธีการสอบคัดเลือก โดยใช้
ข้อสอบของโรงเรียน สอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รับจ านวน 1 ห้อง 35 คน 

3.  โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ ใช้วิธีการสอบ
คัดเลือกโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน สอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และมีการสอบ
สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนก าหนด รับจ านวน 1 ห้อง 30 คน 

ส าหรับประเภทโควตาห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program(MEP) จัดให้มีโควตา ร้อยละ 3 
ของจ านวนนักเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะส่วนเกินจากนักเรียน                 
ห้องเรียนปกติ) 

นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษในโครงการ ๑, ๒ และ ๓ สามารถเลือกอันดับของ 
การสมัคร ได้ ๓ อันดับ ส าหรับนักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษในโครงการ MEP มีการสอบสัมภาษณ์
เป็นภาษาอังกฤษ ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนก าหนด  
  4.  คุณสมบัติของนักเรียน 

4.1  ไม่จ ากัดเพศและเป็นโสด 
4.2  เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย (เฉพาะโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม Enrichment Program of 
Science Mathematics Technology and Environment (สสวท./
ESMTE)) 

4.3  เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 หรือ                    
จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า  

4.4  ผลการเรียนของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
๔.4.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม Enrichment Program of Science Mathematics 
Technology and Environment (สสวท./ESMTE) 

 

รายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)  
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75 
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75 
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.75 

/ และมีคะแนน… 
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และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)                         
ไม่ต่ ากว่า 3.00 

๔.4.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  Math Science English  Extreme  
Program (MSEP)   

 

รายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)  
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75 
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75 
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.75 

และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)                 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 

๔.4.๓ โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program 
(MEP)  

 

รายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)  
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)                     
ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 

4.5  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ              
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

4.6  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
4.7  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา                        

ที่ศึกษาอยู่ 
     4.8  ประเภทโควตาโครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตาม 

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียน
เฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.90 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
4.00 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (5 ภาคเรียน) มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษได้รับรางวัลระดับภาคข้ึนไป และผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

   

ข้อ  3  วิธีการสมัคร และหลักฐานการสมัคร 
  1.  วิธีการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       

1.1  กรอกข้อมูลนักเรียนผู้สมัครให้ครบถ้วนในโปรแกรมการรับสมัครของ
โรงเรียนจากเว็บไซต์  www.siya.ac.th  แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์
ดังกล่าวเพ่ือน าไปสมัคร 

1.2   ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตามประเภท, วันเวลาและสถานที่                 
ที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ก าหนด ถ้าเอกสารไม่ครบจะไม่รับสมัคร 

/ 2. หลักฐานและ… 

http://www.siya.ac.th/
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2.  หลักฐานและสถานที่การสมัคร    
      2.1  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   

2.1.1  ใบสมัครตามข้อ 1.1  
2.1.2  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                 

ขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป) หรือหนังสือรับรอง
การศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7:ป) โดยผู้บริหารหรือรอง
ผู้บริหารฝ่ายวิชาการหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง ทั้ง 2 หน้า 
จ านวน 1 ฉบับ 

2.1.3  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน และนักเรียนลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

2.1.4  ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. จ านวน 1 รูป 
      2.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

2.2.1  ใบสมัครตามข้อ 1.1 
2.2.2  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                   

ขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ)หรือหนังสือรับรอง
การศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7:บ) โดยผู้บริหารหรือรอง
ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง ทั้ง 2 หน้า 
จ านวน 1 ฉบับ 

2.2.3  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน และนักเรียนลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

2.2.4  ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. จ านวน 1 รูป 
2.3  สถานที่รับสมัคร เว็บไซต์โรงเรียนศรียานุสรณ์ www.siya.ac.th   

 

 ข้อ 4   วิธีการคิดคะแนนในการสอบและประกาศผล 
1. ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียน 3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีอัตราส่วนคะแนนดังนี้ 
1.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.1.1  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม Enrichment Program of Science Mathematics 
Technology and Environment (สสวท./ESMTE) และโครงการ
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และ ภาษาอังกฤษ Math Science English  Extreme  Program 
(MSEP) วิชาคณิตศาสตร์ 40 คะแนน วิทยาศาสตร์ 40 คะแนน 
และภาษาอังกฤษ 20 คะแนน 

1.1.2 โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ English  Program (EP) 
วิชาคณิตศาสตร์ 20 คะแนน วิทยาศาสตร์ 20 คะแนน และ
ภาษาอังกฤษ 60 คะแนน (ข้อเขียน 40 คะแนน สัมภาษณ์ 20 
คะแนน) 

/ 1.2 ชั้นมัธยม… 
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1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
1.2.1   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม Enrichment Program of Science Mathematics 
Technology and Environment (สสวท./ESMTE) รวม 100 
คะแนน แยกเป็น  

      1) ข้อสอบของโรงเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 40 คะแนน  
               วิทยาศาสตร์ 40 คะแนน และภาษาอังกฤษ 20 คะแนน 

      2) ข้อสอบกลางทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               ด าเนินการจัดท า วิชาวิชาคณิตศาสตร์ 50 คะแนน วิทยาศาสตร์  
               50 คะแนน  
1.2.2  โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ Math Science English  
Extreme  Program (MSEP) วิชาคณิตศาสตร์ 40 คะแนน 
วิทยาศาสตร์ 40 คะแนน และภาษาอังกฤษ 20 คะแนน 

1.2.3  โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program 
(MEP) วิชาคณิตศาสตร์ 20 คะแนน วิทยาศาสตร์ 20 คะแนน และ
ภาษาอังกฤษ 60 คะแนน (ข้อเขียน 40 คะแนน สัมภาษณ์ 20 
คะแนน) 

2. การประกาศผลคะแนนสอบน าผลที่ได้จากข้อ 1. มาจัดเรียงล าดับในการประกาศ
ผลสอบคัดเลือกจากผู้ได้คะแนนสูงสุดถึงคะแนนต่ าสุด หากกรณีที่นักเรียนมีผลการสอบในล าดับคะแนน
ที่เท่ากัน ให้น าคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษตามล าดับ และอันดับที่เลือก
ตามห้องเรียน 

ข้อ  5  วันและเวลาการรับสมัคร  
1.  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ให้กรอกข้อมูลทางเว็บไซตข์องโรงเรียนได้ตั้งแต่               

วันที่ 10 – 23  กุมภาพันธ์  2565  และสั่งพิมพ์ใบสมัคร 
ยื่นใบสมัคร วันที่  19  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 8.00 น. ถึง 

     วันที่  23  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 16.30 น.  
                                          ไม่เว้นวันหยุดราชการ  เว็บไซต์ www.siya.ac.th 

   สอบคัดเลือก วันที่  6 มีนาคม  2565 
     เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
   สอบสัมภาษณ์ วันที่  7 มีนาคม  2565 
         (EP) เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

ประกาศผล/รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ www.siya.ac.th 
วันที่  10  มีนาคม  2565 

     เวลา  08.30 – 16.30  น. 
 
 

/ มอบตัว… 
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   มอบตัว  วันที่  12 มีนาคม  2565 
เวลา  08.30 – 16.30  น. 
ณ  หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

2.  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้กรอกข้อมูลทางเว็บไซตข์องโรงเรียนได้ตั้งแต่              
วันที่ 10 – 23  กุมภาพันธ์  2565 และสั่งพิมพ์ใบสมัคร 

ยื่นใบสมัคร วันที่  19  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 8.00 น. ถึง 
     วันที่  23  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 16.30 น.  

                                          ไม่เว้นวันหยุดราชการ  เว็บไซต์   www.siya.ac.th    
   สอบคัดเลือก วันที่  7 มีนาคม  2565 
     เวลา  08.00 – 16.30  น.  ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
   สอบสัมภาษณ์ วันที่  8 มีนาคม  2565 
         (MEP) เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

ประกาศผล/รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ www.siya.ac.th 
วันที่  10  มีนาคม  2565 

     เวลา  08.30 – 16.30  น. 
   มอบตัว  วันที่  12 มีนาคม  2565 

เวลา  08.30 – 16.30  น. 
ณ  หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

 

  ข้อ  6  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
  1.  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

     1.1  โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม Enrichment Program of Science Mathematics 
Technology and Environment (สสวท./ESMTE) 7, 800  บาทต่อ
ภาคเรียน 

1.2  โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Math Science English Extreme  Program 
(MSEP) 9,300 บาทต่อภาคเรียน 

1.3  โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) 21,300 
บาทต่อภาคเรียน 

  2.  มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
2.1  โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อม Enrichment Program of Science Mathematics 
Technology and Environment (สสวท./ESMTE) 8,800 บาทต่อ
ภาคเรียน 

2.2  โครงการหอ้งเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Math Science English  Extreme  Program 
(MSEP) 10,300 บาทต่อภาคเรียน 

/ 2.3 โครงการ… 
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2.3  โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
18,800 บาทต่อภาคเรียน 

 
 

          ประกาศ ณ วันที ่  1   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  
 
 

(นายสมพงษ์   เปรมปิยศรี) 
อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 


