
  
 

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------  

 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด     
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 
2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง จึงก าหนดให้มีการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565 เพียงรอบเดียว ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ข้อ  1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 รับทั้งหมดจ านวน 375 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

  แผนการจัดชั้นเรียนและห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
1)  ห้องเรียนปกติ       จ านวน 280  คน  ห้อง ม.1/1 – 7  
2)  ห้องเรียนพิเศษ (MSEP)   จ านวน   35  คน  ห้อง ม.1/8 
3)  ห้องเรียนพิเศษ (EP)    จ านวน   30  คน  ห้อง ม.1/9 
4)  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (สสวท./ESMTE)  จ านวน   30  คน  ห้อง ม.1/10 
 

 1.1  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ เป็นไปตามประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษของ
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ านวน 3 ห้อง 95 คน 

 1.2  นักเรียนห้องเรียนปกติ ใช้วิธีการสอบคัดเลือก เป็นข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก 
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ จ านวน 7 ห้อง 280 คน แบ่งเป็น 

     1.2.1  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รับจ านวน 140 คน (นักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการของโรงเรียน หมายถึง  

1.2.1.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 หรอืจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี หรือ เป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตอ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
ยกเว้นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 หรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก
โรงเรียนในต าบลบางกะจะ หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

1.2.1.2 นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนศรียานุสรณ์  

     1.2.2  นักเรียนทั่วไป รับจ านวน 140 คน (นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนในเขต            
ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการรวมกับนอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน) 

 
 

/ คุณสมบัติ… 
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คุณสมบัตขิองนักเรียน 
    1)  เพศหญิงและเป็นโสด 

2)  เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 
หรือส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า 

3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ             
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี   

4) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
1.2.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ รับจ านวน 14 คน แยกเป็นประเภท   

- ดนตรีไทย              จ านวน   2   คน 
- ดนตรีสากล           จ านวน   2   คน 
- ทัศนศิลป์      จ านวน   2   คน 
- กีฬา (กรีฑา, วอลเลย์บอล, ยูโด)     จ านวน   4   คน 
- ความสามารถด้านวิชาการ           จ านวน   4   คน 

  หมายเหตุ จ านวนคนแต่ละประเภทที่ระบุไว้ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยน โดยอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนศรียานุสรณ์ แต่ไม่เกินจ านวน ๑4 คน 

คุณสมบัติของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
1.  เพศหญิงและเป็นโสด 
2.  เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 หรือ

ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า 

3.  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี กีฬา ต้องเคยได้รับรางวัล
จากการแข่งขันในระดับจังหวัดหรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา, ระดับภาค, 
ระดับประเทศ โดยมีเอกสารหลักฐานหรือ Portfolio ย้อนหลัง 2 ปี มาแสดง
ต่อคณะกรรมการ ในวันยื่นใบสมัคร และวันที่ทดสอบความสามารถและ
คัดเลือก 

4.  คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทักษะวิชาการ                       
(ข้อใดข้อหนึ่ง) 

1) อยู่ระหว่างหรือเคยเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของ สสวท. 
2) ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือเทียบเท่า               

ในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ (คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – 
คอมพิวเตอร์) ระดับภาคขึ้นไป 

3) ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือชมเชย                   
ในการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ 

4) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภาคในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ               

/ทั้งนี้นักเรียน… 
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ทั้งนี้นักเรียนที่สมัครจะต้องน าเอกสารหลักฐานหรือ Portfolio ย้อนหลัง 2 ปี มาแสดงต่อ
คณะกรรมการในวันยื่นใบสมัครและวันที่ทดสอบและคัดเลือก การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก
และคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ                       
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

6.   มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
1.2.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับจ านวน 15 คน  

  คุณสมบัติของนักเรียน 
1. เพศหญิงและเป็นโสด 
2.   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี

การศึกษา 2564 หรือส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า 

3.   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

4.   มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
5.   ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 

1)   นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้ง
โรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

2)   นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3)   นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ             

การสงเคราะห์ ดูแลเป็นพิเศษ 
4)   นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของ                      

โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 

ข้อ  2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับจ านวน 575 คน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
   แผนการจัดชั้นเรียนและห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
        1. แผนการเรียนสายศิลป์ 

 1)  แผนการเรียน ภาษาจีน      จ านวน  40  คน  ห้อง ม.4/1  
 2)  แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น      จ านวน  40  คน  ห้อง ม.4/2 
 3)  แผนการเรียน ภาษา – สังคม      จ านวน  40  คน  ห้อง ม.4/3 
 4)  แผนการเรียน ธุรกิจ      จ านวน  40  คน  ห้อง ม.4/4 
 5)  แผนการเรียน ศิลปะ      จ านวน  40  คน  ห้อง ม.4/5 
 6)  แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ     จ านวน  40  คน  ห้อง ม.4/6 

 2. แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
 1)  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – วิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรม  

 จ านวน  40  คน  ห้อง ม.4/7 
 2)  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน  80  คน  ห้อง ม.4/8 – 9  
 3)  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์–พาณชิยศาสตร์   จ านวน  40  คน  ห้อง ม.4/10 

/ 4)  แผนการเรียน… 
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 4)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์           จ านวน  40  คน  ห้อง ม.4/11 
 5)  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์–เทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน  40  คน  ห้อง ม.4/12 

        3. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ 
1)  โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)    จ านวน  30  คน  ห้อง ม.4/13 
2)  โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษ Math Science English  Extreme  Program (MSEP)    
  จ านวน  35  คน  ห้อง ม.4/14 

3)  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
Enrichment Program of Science Mathematics Technology and 
Environment (สสวท./ESMTE)   จ านวน  30  คน  ห้อง  ม.4/15  

 

2.1  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ เป็นไปตามประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษของ
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ านวน 3 ห้อง 95 คน 
  2.2  นักเรียนห้องเรียนปกติ รับจ านวน 12 ห้อง 480 คน 

2.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (เดิม) ของโรงเรียน มีคุณสมบัติดังนี้ 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,       

มัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ ากว่า 2.00 และไม่มีผลการเรียนติด 0, ร, 
มส., มผ. ได้รับโควตาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยต้องทดสอบวัด
ความรู้พ้ืนฐาน เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนศรียานุสรณ์
ภายในวันที่ 31 มีนาคม  2565 

2.2.2  นักเรียนทั่วไป  ใช้วิธกีารสอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก 
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ (นักเรียนทั่วไป หมายถึงนักเรียนที่จบ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นทั่วประเทศและรวมถึงนักเรียน  
ตามข้อ 2.2.3 ในปีการศึกษา 2564) 

คุณสมบัติของนักเรียนทั่วไป 
1)   ไม่จ ากัดเพศ และเป็นโสด 
2)   เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา  2564 หรือจบ

การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 

3)   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

4)   มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง  
2.2.3  นักเรียนความสามารถพิเศษ รับจ านวน 24 คน แยกเป็นประเภท   
- ดนตรีไทย              จ านวน   2   คน 
- ดนตรีสากล           จ านวน   2   คน 
- ทัศนศิลป์      จ านวน   2   คน 
- กีฬา (กรีฑา, วอลเลย์บอล, ยูโด)     จ านวน   ๘   คน 
- ความสามารถด้านวิชาการ           จ านวน  ๑๐  คน 

/ หมายเหตุ… 
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  หมายเหตุ จ านวนคนแต่ละประเภทที่ระบุไว้ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยน โดยอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนศรียานุสรณ์ แต่ไม่เกินจ านวน ๒๔ คน 

คุณสมบัติของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
1.  ไม่จ ากัดเพศ และเป็นโสด 
2.  เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา  2564 หรือจบ

การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 

3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี กีฬา ต้องเคยได้รับรางวัล
จากการแข่งขันในระดับจังหวัดหรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา, ระดับภาค, 
ระดับประเทศ โดยมีเอกสารหลักฐานหรือ Portfolio ย้อนหลัง 2 ปี มาแสดงต่อ
คณะกรรมการ ในวันยื่นใบสมัคร และวันที่ทดสอบความสามารถและคัดเลือก 

4.  คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทักษะวิชาการ (ข้อใดข้อหนึ่ง) 
1) อยู่ระหว่างหรือเคยเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของ สสวท. 
2) ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือเทียบเท่า             

ในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ (คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – 
คอมพิวเตอร์) ระดับภาคขึ้นไป 

3) ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือชมเชย                      
ในการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ 

4) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภาคในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ               

ทั้งนี้นักเรียนที่สมัครจะต้องน าเอกสารหลักฐานหรือ Portfolio ย้อนหลัง 2 ปี มาแสดงต่อ
คณะกรรมการในวันยื่นใบสมัครและวันที่ทดสอบและคัดเลือก การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก
และคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดี 

6.  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
2.2.4   นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับจ านวน 15 คน   
   คุณสมบัติของนักเรียน 

1. ไม่จ ากัดเพศ และเป็นโสด 
2. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา  2564 หรือ

จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 

3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ                   
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

4. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
5. ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 

/ 1) นักเรียน… 
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1)   นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้ง
โรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

2)   นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3)   นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ             

การสงเคราะห์ ดูแลเป็นพิเศษ 
4)   นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของ                      

โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 

 ข้อ  3  วิธีการสมัคร และหลักฐานการสมัคร 
  3.1  วิธีการสมัคร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกประเภท   

3.1.1   กรอกข้อมูลนักเรียนผู้สมัครให้ครบถ้วนในโปรแกรมการรับสมัครของโรงเรียน
จากเว็บไซต์  www.siya.ac.th  แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซด์ดังกล่าวเพ่ือ
น าไปสมัคร 

3.1.2   ยื่นใบสมคัรพร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามประเภท วัน เวลาและสถานที่                    
ที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ก าหนด ถ้าเอกสารไม่ครบจะไม่รับสมัคร 

3.2  หลักฐานการสมัคร    
3.2.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนห้องเรียนปกติ 

1)   ใบสมัครตามข้อ 4.1.1  
2)   ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป)  
3)  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน และนักเรียนลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
4)  ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม.  จ านวน  3  รูป 

3.2.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นักเรียนจากโรงเรียนอื่น 
1)  ใบสมัครตามข้อ 3.1.1  
2) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ)  
3)  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน และนักเรียนลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
4)  ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. จ านวน  3  รูป 

3.3  สถานที่รับสมัคร หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 

 ข้อ  4  วิธีการคิดคะแนนในการสอบและการประกาศผล นักเรียนห้องเรียนปกติ 
4.1  ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย,  

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน                             
4.2  การประกาศผล น าผลที่ได้จากข้อ 4.1 มาจัดเรียงล าดับในการประกาศผลสอบ

คัดเลือก จากผู้ได้คะแนนสูงสุดถึงคะแนนต่ าสุด หากกรณีที่นักเรียนมีผลการสอบในล าดับสุดท้ายมีคะแนน
เท่ากัน ให้น าผลคะแนนสอบในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตามล าดับ              
มาพิจารณา และผ่านมติความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนเป็นล าดับต่อไป 

/ข้อ 5… 
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ข้อ  5  วันและเวลาการรับสมัคร 
5.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

(1)  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ได้ตั้งแต่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2565 และสั่งพิมพ์ใบสมัคร 
 ยื่นใบสมัคร วันที่  9 – 13  มีนาคม  2565 
      เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
      ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 สอบคัดเลือก วันที่  26 มีนาคม 2565 
    เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป 
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
    โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน 
 ประกาศผลและรายงานตัว     วันที่  30 มีนาคม 2565 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 มอบตัว  วันที่  2 เมษายน 2564 
      เวลา  08.30 – 16.30  น.      

ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 (2)  นักเรียนทั่วไป กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ตั้งแต่                  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2565 และสั่งพิมพ์ใบสมัคร 
 ยื่นใบสมัคร วันที่  9 – 13  มีนาคม  2565 
      เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
      ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 สอบคัดเลือก วันที่  26 มีนาคม 2565 
    เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป 
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
    โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน 
 ประกาศผลและรายงานตัว     วันที่  30 มีนาคม 2565 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 มอบตัว  วันที่  2 เมษายน 2564 
      เวลา  08.30 – 16.30 น.      

ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 (3)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรียน              

ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2565 และสั่งพิมพ์ใบสมัคร  
 ยื่นใบสมัคร วันที่  9 – 10  มีนาคม  2565 

    เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 

/ทดสอบและ… 
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 ทดสอบและคัดเลือก    วันที่  22 มีนาคม 2565 
    เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 ประกาศผลการทดสอบภาคปฏิบัติและรายงานตัว    
    วันที่  23 มีนาคม 2565 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.      
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 ทดสอบเพ่ือประเมินความรู้เบื้องต้น  วันที่  26 มีนาคม 2565 

 เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป  
 ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

    โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน  
    ถ้าไม่เข้ารับประเมินความรู้ ถือว่าสละสิทธิ์ 
 ประกาศผลและรายงานตัว     วันที่  30 มีนาคม 2565 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 มอบตัว  วันที่  2 เมษายน 2564 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.      
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ 

(๔)  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2565 และสั่งพิมพ์ใบสมัคร 
 ยื่นใบสมัคร วันที่  9 – 13  มีนาคม  2565 
      เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
      ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 สอบคัดเลือก วันที่  26 มีนาคม 2565 
    เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป 
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
    โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน 
 ประกาศผลและรายงานตัว     วันที่  30 มีนาคม 2565 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 มอบตัว  วันที่  2 เมษายน 2564 
      เวลา  08.30 – 16.30  น.      

ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
5.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
 (1)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ของโรงเรียนศรียานุสรณ์  

กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2565 และสั่งพิมพ์ใบสมัคร 
 รับสมัคร  วันที่  9 – 10  มีนาคม  2565 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

/ ทดสอบ… 



 

 
๙ 

 ทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน วันที่  27 มีนาคม 2565 
   ถ้าไม่มาทดสอบถือว่า สละสิทธิ์ 
    เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป   
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  31 มีนาคม  2565 
    เวลา  08.30 – 16.30 น.   
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 มอบตัว   วันที่  3 เมษายน 2565 
    เวลา  08.30 – 16.30 น.    
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ 

(2)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จากโรงเรียนอื่น                       
กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2565 และสั่งพิมพ์ใบสมัคร 
 ยื่นใบสมัคร วันที่  9 – 13  มีนาคม  2565 
    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 สอบคัดเลือก วันที่  27 มีนาคม 2565 
    เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  31 มีนาคม  2565 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.     
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 มอบตัว  วันที่  3 เมษายน 2565 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.     
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์  

 (3)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรียน            
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2565 และสั่งพิมพ์ใบสมัคร  

 ยื่นใบสมัคร วันที่  9 – 10  มีนาคม  2565 
    เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 ทดสอบและคัดเลือก    วันที่  23  มีนาคม  2565 
    เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 ประกาศผลการทดสอบภาคปฏิบัติและรายงานตัว    
    วันที่  24  มีนาคม  2565 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.      
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 
 

/ ทดสอบ.... 



 

 
๑๐ 

 ทดสอบเพ่ือประเมินความรู้เบื้องต้น  วันที่  27 มีนาคม 2565 
 เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป  
 ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

    โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน  
    ถ้าไม่เข้ารับประเมินความรู้ ถือว่าสละสิทธิ์ 
 ประกาศผลและรายงานตัว     วันที่  31 มีนาคม  2565 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 มอบตัว  วันที่  3 เมษายน 2565 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.      

   ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
(5)  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ตั้งแต่                 

วันที่  20 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2565 และสั่งพิมพ์ใบสมัคร 
 ยื่นใบสมัคร วันที่  9 – 13  มีนาคม  2565   
    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 สอบคัดเลือก วันที่  27 มีนาคม 2565 
    เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป  

   ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  31 มีนาคม  2565 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.     
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 มอบตัว  วันที่  3 เมษายน 2565 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.     
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์  
 

ข้อ  6  กรณีที่นักเรียนสอบเข้าไม่ได้หรือพลาดโอกาส สามารถยื่นความจ านงที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ถนนศรียานุสรณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพ่ือจัดสรรที่เรียนให้ 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ยื่นความจ านง วันที่  2 – 5  เมษายน  2565 
ประกาศผล วันที่  8  เมษายน  2565 
มอบตัว  วันที่  9  เมษายน  2565    

 

 ข้อ  7  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ช าระในวันมอบตัว) 
7.1  เงินบ ารุงการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

- ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ    500  บาทต่อภาคเรียน 
- ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     200  บาทต่อภาคเรียน 
- ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีท่ีโรงเรียนจัดสอนคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐาน

ที่รัฐจัดให้             500  บาทต่อภาคเรียน 

/7.2 ค่าใช้จ่าย… 



 

 
๑๑ 

 
7.2  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

- ค่าวารสารโรงเรียน    100  บาทต่อภาคเรียน 
- ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 500  บาทต่อภาคเรียน 
- ค่าจ้างบุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา         500  บาทต่อภาคเรียน 
- ค่าคู่มือนักเรียน    100  บาท 
- ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม      350  บาท 

 -  ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน (ม.1 และ ม.4) 100  บาท 
    -  ค่าบริการบ ารุงระบบสื่อสารและส่งเสริมวินัยนักเรียน (PS School)  

150  บาทต่อภาคเรียน 
- ค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูศรียานุสรณ์ 

500  บาท 
 

 
                   ประกาศ ณ วันที ่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 

 
(นายสมพงษ์   เปรมปิยศรี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


