
  
 

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ 
เรื่อง  การรับนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ประจําปการศึกษา 2566 
---------------------------------------------------------------  

 เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปการศึกษา 2566 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด     
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปการศึกษา 
2566 โรงเรียนศรียานุสรณซ่ึงเปนโรงเรียนอัตราการแขงขันสูง จึงกําหนดใหมีการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปท่ี 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในปการศึกษา 2566 เพียงรอบเดียว ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขอ  1  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 รับท้ังหมดจํานวน 375 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

  แผนการจัดช้ันเรียนและหองเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 
1)  หองเรียนปกติ       จํานวน 280  คน   7 หอง ดังนี้ 
     (1.1)  หองเรียนวิทยาศาสตรพลังสิบ  จํานวน    40  คน  หอง ม.1/1 
     (1.2)  หองเรียนปกติ    จํานวน  240  คน  หอง ม.1/2-1/7 
2)  หองเรียนพิเศษ (MSEP)   จํานวน   35  คน  หอง ม.1/8 
3)  หองเรียนพิเศษ (EP)    จํานวน   30  คน  หอง ม.1/9 
4)  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ (สสวท./ESMTE)  จํานวน   30  คน  หอง ม.1/10 
 

 1.1  นักเรียนหองเรียนพิเศษ เปนไปตามประกาศการรับนักเรียนหองเรียนพิเศษของ
โรงเรียนศรียานุสรณ จํานวน 3 หอง 95 คน 

 1.2  นักเรียนหองเรียนปกติ ใชวิธีการสอบคัดเลือก เปนขอสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก 
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ จํานวน 7 หอง 280 คน แบงเปน 

     1.2.1  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน รับจํานวน 140 คน (นักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน หมายถึง  

1.2.1.1 นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน หมายถึง นักเรียนท่ีกําลังศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา 2565 หรือจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรีหรือเปนนักเรียนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
ยกเวนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา 2565 หรือจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6    
จากโรงเรียนในตําบลบางกะจะหรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

1.2.1.2 นักเรียนท่ีเปนบุตรของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนศรียานุสรณ  

     1.2.2  นักเรียนท่ัวไป รับจํานวน 140 คน (นักเรียนท่ัวไป หมายถึง นักเรียนในเขต            
ท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการรวมกับนอกเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน) 

 / คุณสมบัต…ิ 
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คุณสมบัติของนักเรียน 
    1)  เพศหญิงและเปนโสด 

2)  เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา 2565 
หรือสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา หรือเทียบเทา 

3) มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเลาเรียน และ             
อยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี   

4) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง 
1.2.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ รับจํานวน 14 คน แยกเปนประเภท   

- ดนตรีไทย              จํานวน   2   คน 
- ดนตรีสากล           จํานวน   2   คน 
- ทัศนศิลป      จํานวน   2   คน 
- กีฬา (กรีฑา, วอลเลยบอล, ยูโด)     จํานวน   4   คน 
- ความสามารถดานวิชาการ           จํานวน   4   คน 

  หมายเหตุ จํานวนคนแตละประเภทท่ีระบุไวขางตนอาจมีการปรับเปลี่ยน โดยอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนศรยีานุสรณ แตไมเกินจาํนวน ๑4 คน 

คุณสมบัติของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
1.   เพศหญิงและเปนโสด 
2.   เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา  2565 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา หรือเทียบเทา  
3.  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา ตองเคยไดรับรางวัล

จากการแขงขันในระดับจังหวัดหรือระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา, ระดับภาค, 
ระดับประเทศ โดยมีเอกสารหลักฐานหรือ Portfolio  ยอนหลัง 2 ป มาแสดง
ตอคณะกรรมการ ในวันยื่นใบสมัคร และวันท่ีทดสอบความสามารถและ
คัดเลือก 

4.  คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานทักษะวิชาการ                       
(ขอใดขอหนึ่ง) 

1) อยูระหวางหรือเคยเขาคายโอลิมปกวิชาการของ สสวท. 
2) ไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือเทียบเทา               

ในการแขงขันวิชาการนานาชาติ (คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร – 
คอมพิวเตอร) ระดับภาคข้ึนไป 

3) ไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือชมเชย                   
ในการแขงขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ 

4) ไดรับรางวัลเหรียญทองจากการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพ และ
ภาษาตางประเทศ               

/ท้ังนี้นักเรียน… 
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ท้ังนี้นักเรียนท่ีสมัครจะตองนําเอกสารหลักฐานหรือ Portfolio ยอนหลัง 2 ป มาแสดงตอ
คณะกรรมการในวันยื่นใบสมัครและวันท่ีทดสอบและคัดเลือก การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก
และคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ ถือเปนท่ีส้ินสุด 

5.   มีความประพฤติเรียบรอย  มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเลาเรียน และ                       
อยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

6.   มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง 
1.2.4 นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ รับจํานวน 15 คน  

  คุณสมบัติของนักเรียน 
1. เพศหญิงและเปนโสด 
2.   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตองเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในป

การศึกษา 2565 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา หรือเทียบเทา 

3.   มีความประพฤติเรยีบรอย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเลาเรียน และ อยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

4.   มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง 
5.   ตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมขอใดขอหนึ่ง ตอไปนี้ 

1)   นักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผูบริจาคท่ีดินและสิ่งกอสรางเพ่ือจัดตั้ง
โรงเรียน ซ่ึงมีเง่ือนไขและขอตกลงรวมกันมากอน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

2)   นักเรียนท่ีเปนผูยากไรและดอยโอกาส 
3)   นักเรียนท่ีเปนบุตรผูเสียสละเพ่ือชาติหรือผูประสบภัยพิบัติท่ีตองไดรับ             

การสงเคราะห ดูแลเปนพิเศษ 
4)   นักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของ                      

โรงเรียนศรียานุสรณ 
 

ขอ  2  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 รับจํานวน 575 คน มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
   แผนการจัดช้ันเรียนและหองเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
        1. แผนการเรียนสายศิลป 

 1)  แผนการเรียน ภาษาจีน      จํานวน  40  คน  หอง ม.4/1  
 2)  แผนการเรียน ภาษาญี่ปุน      จํานวน  40  คน  หอง ม.4/2 
 3)  แผนการเรียน ภาษา – สังคม      จํานวน  40  คน  หอง ม.4/3 
 4)  แผนการเรียน ธุรกิจ      จํานวน  40  คน  หอง ม.4/4 
 5)  แผนการเรียน ศิลปะ      จํานวน  40  คน  หอง ม.4/5 
 6)  แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ     จํานวน  40  คน  หอง ม.4/6 

 2. แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 
 1)  แผนการเรียน วิทยาศาสตรพลังสิบ  จํานวน  40  คน  หอง ม.4/7 

 2)  แผนการเรียน วิทยาศาสตรสุขภาพ   จํานวน  40  คน  หอง ม.4/8  
 3)  แผนการเรียน วิทยาศาสตร – วิศวกรรมศาสตร/สถาปตยกรรม  
  จํานวน  40  คน  หอง ม.4/9  

/ 4)  แผนการเรียน… 
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 4)  แผนการเรียน วิทยาศาสตร–พาณิชยศาสตร   จํานวน  40  คน  หอง ม.4/10 
 5)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คอมพิวเตอร           จํานวน  40  คน  หอง ม.4/11 
 6)  แผนการเรียน วิทยาศาสตร–เทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน  40  คน  หอง ม.4/12 

        3. แผนการเรียนหองเรียนพิเศษ 
1)  โครงการหองเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน

ภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)    จํานวน  30  คน  หอง ม.4/13 
2)  โครงการหองเรียนพิเศษ สงเสริมความเปนเลิศดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

ภาษาอังกฤษ Math Science English  Extreme  Program (MSEP)    
  จํานวน  35  คน  หอง ม.4/14 

3)  โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
Enrichment Program of Science Mathematics Technology and 
Environment (สสวท./ESMTE)   จํานวน  30  คน  หอง  ม.4/15  

 

2.1  นักเรียนหองเรียนพิเศษ เปนไปตามประกาศการรับนักเรียนหองเรียนพิเศษของ
โรงเรียนศรียานุสรณ จํานวน 3 หอง 95 คน 
  2.2  นักเรียนหองเรียนปกติ รับจํานวน 12 หอง 480 คน 

2.2.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (เดิม) ของโรงเรียน มีคุณสมบัติดังนี้ 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1,       

มัธยมศึกษาปท่ี 2 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1) ไมต่ํากวา 2.00 และไมมีผลการเรียนติด 0, ร, 
มส., มผ. ไดรับโควตาเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ของโรงเรียนศรียานุสรณ โดยตองทดสอบวัด
ความรูพ้ืนฐาน เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอย และจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนศรียานุสรณ
ภายในวันท่ี 31 มีนาคม  2566 

2.2.2  นักเรียนท่ัวไป  ใชวิธกีารสอบคัดเลือก โดยใชขอสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก 
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ (นักเรียนท่ัวไป หมายถึงนักเรียนท่ีจบ                
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากโรงเรียนอ่ืนท่ัวประเทศและรวมถึงนักเรียน  
ตามขอ 2.2.3 ในปการศึกษา 2565) 

คุณสมบัติของนักเรียนท่ัวไป 
1)   ไมจํากัดเพศ และเปนโสด 
2)   เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในปการศึกษา  2565 หรือจบ

การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา 

3)   มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเลาเรียน และ อยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

4)   มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง  
2.2.3  นักเรียนความสามารถพิเศษ รับจํานวน 24 คน แยกเปนประเภท   
- ดนตรีไทย              จํานวน   2   คน 
- ดนตรีสากล           จํานวน   2   คน 
- ทัศนศิลป      จํานวน   2   คน 
 

/ กีฬา… 
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- กีฬา (กรีฑา, วอลเลยบอล, ยูโด)     จํานวน   ๘   คน 
- ความสามารถดานวิชาการ           จํานวน  ๑๐  คน 

  หมายเหตุ จํานวนคนแตละประเภทท่ีระบุไวขางตนอาจมีการปรับเปลี่ยน โดยอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนศรียานุสรณ แตไมเกินจํานวน ๒๔ คน 

คุณสมบัติของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 
1.  ไมจํากัดเพศ และเปนโสด 
2.  เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในปการศึกษา  2565 หรือจบ

การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา 

3. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา ตองเคยไดรับรางวัลจาก
การแขงขันในระดับจังหวัดหรือระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา, ระดับภาค, 
ระดบัประเทศ โดยมีเอกสารหลักฐานหรือ Portfolio  ยอนหลัง 2 ป มาแสดงตอ
คณะกรรมการ ในวันยื่นใบสมัคร และวันท่ีทดสอบความสามารถและคัดเลือก 

4.  คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานทักษะวิชาการ (ขอใดขอหนึ่ง) 
1) อยูระหวางหรือเคยเขาคายโอลิมปกวิชาการของ สสวท. 
2) ไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือเทียบเทา             

ในการแขงขันวิชาการนานาชาติ (คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร – 
คอมพิวเตอร) ระดับภาคข้ึนไป 

3) ไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือชมเชย                      
ในการแขงขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ 

4) ไดรับรางวัลเหรียญทองจากการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพ และ
ภาษาตางประเทศ               

ท้ังนี้นักเรียนท่ีสมัครจะตองนําเอกสารหลักฐานหรือ Portfolio ยอนหลัง 2 ป มาแสดงตอ
คณะกรรมการในวันยื่นใบสมัครและวันท่ีทดสอบและคัดเลือก การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก
และคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ ถือเปนท่ีส้ินสุด 

5.  มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเลาเรียน และอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดเปนอยางดี 

6.  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง 
2.2.4   นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ รับจํานวน 15 คน   
   คุณสมบัติของนักเรียน 

1. ไมจํากัดเพศ และเปนโสด 
2. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในปการศึกษา  2565 หรือ

จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา 

3. มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเลาเรียน และ                   
อยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

4. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง 
/ 5. ตองมีคุณสมบัติ… 
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5. ตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมขอใดขอหนึ่ง ตอไปนี้ 

1)   นักเรียนท่ีอยูในอุปการะของผูบริจาคท่ีดินและสิ่งกอสรางเพ่ือจัดตั้ง
โรงเรียน ซ่ึงมีเง่ือนไขและขอตกลงรวมกันมากอน มติคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

2)   นักเรียนท่ีเปนผูยากไรและดอยโอกาส 
3)   นักเรียนท่ีเปนบุตรผูเสียสละเพ่ือชาติหรือผูประสบภัยพิบัติท่ีตองไดรับ             

การสงเคราะห ดูแลเปนพิเศษ 
4)   นักเรียนท่ีเปนบุตรขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของ                      

โรงเรียนศรียานุสรณ 
 

 ขอ  3  วิธีการสมัคร และหลักฐานการสมัคร 
  3.1  วิธีการสมัคร  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ทุกประเภท   

3.1.1   กรอกขอมูลนักเรียนผูสมัครใหครบถวนในโปรแกรมการรับสมัครของโรงเรียน
จากเว็บไซต  www.siya.ac.th  แลวสั่งพิมพใบสมัครจากเว็บไซดดังกลาวเพ่ือ
นําไปสมัคร 

3.1.2   ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามประเภท วัน เวลาและสถานท่ี                    
ท่ีโรงเรียนศรียานุสรณกําหนด ถาเอกสารไมครบจะไมรับสมัคร 

3.2  หลักฐานการสมัคร    
3.2.1  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 นักเรียนหองเรียนปกติ 

1)   ใบสมัครตามขอ 4.1.1  
2)   สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป)  
3)  สําเนาทะเบียนบานท่ีปรากฏชื่อนักเรียน และนักเรียนลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง 
4)  ภาพถายชุดนักเรียนหนาตรง ขนาด 3x4 ซม.  จาํนวน  3  รูป 

3.2.2  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 นักเรียนจากโรงเรียนอ่ืน 
1)  ใบสมัครตามขอ 3.1.1  
2) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.1:บ)  
3)  สําเนาทะเบียนบานท่ีปรากฏชื่อนักเรียน และนักเรียนลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง 
4)  ภาพถายชุดนักเรียนหนาตรง ขนาด 3x4 ซม. จํานวน  3  รูป 

3.3  สถานท่ีรับสมัคร หอประชุมโรงเรียนศรยีานุสรณ 
 

 ขอ  4  วิธีการคิดคะแนนในการสอบและการประกาศผล นักเรียนหองเรียนปกติ 
4.1  ใชคะแนนสอบจากขอสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย,  

คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน                             
4.2  การประกาศผล นําผลท่ีไดจากขอ 4.1 มาจัดเรียงลําดับในการประกาศผลสอบ

คัดเลือก จากผูไดคะแนนสูงสุดถึงคะแนนต่ําสุด หากกรณีท่ีนักเรียนมีผลการสอบในลําดับสุดทายมีคะแนน

/เทากัน… 

http://www.siya.ac.th/
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เทากัน ใหนําผลคะแนนสอบในรายวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตามลําดับ              
มาพิจารณา และผานมติความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนเปนลําดับตอไป 

ขอ  5  วันและเวลาการรับสมัคร 
5.1  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

(1)  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ กรอกขอมูลทางเว็บไซตของโรงเรียน ไดตั้งแต
วันท่ี 4 มีนาคม– 15 มีนาคม 2566 และสั่งพิมพใบสมัคร 
 ยื่นใบสมัคร วันท่ี  11 – 15  มีนาคม  2566 
      เวลา  08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
      ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ 
 สอบคัดเลือก วันท่ี  25 มีนาคม 2566 
    เวลา  08.30  น.  เปนตนไป 
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
    โดยใชขอสอบของโรงเรียน 
 ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  29 มีนาคม 2566 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
 มอบตัว  วันท่ี  1 เมษายน 2566 
      เวลา  08.30 – 16.30  น.      

ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ 
 (2)  นักเรียนท่ัวไป กรอกขอมูลทางเว็บไซตของโรงเรียนไดตั้งแต                  

วันท่ี 4 มีนาคม– 15 มีนาคม 2566 และสั่งพิมพใบสมัคร 
 ยื่นใบสมัคร วันท่ี  11 – 15  มีนาคม  2566 
      เวลา  08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
      ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ 
 สอบคัดเลือก วันท่ี  25 มีนาคม 2566 
    เวลา  08.30  น.  เปนตนไป 
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
    โดยใชขอสอบของโรงเรียน 
 ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  29 มีนาคม 2566 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
 มอบตัว  วันท่ี  1 เมษายน 2566 
      เวลา  08.30 – 16.30  น.      

ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ 
 (3)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กรอกขอมูลทางเว็บไซตของโรงเรียน              

ไดตั้งแตวันท่ี 4 มีนาคม– 12 มีนาคม 2566 และสั่งพิมพใบสมัคร  
 ยื่นใบสมัคร วันท่ี  11 – 12  มีนาคม  2566   

    เวลา  08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ 

/ทดสอบและ… 
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 ทดสอบและคัดเลือก    วันท่ี  15 มีนาคม 2566 
    เวลา  08.30  น.  เปนตนไป  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
 ประกาศผลการทดสอบภาคปฏิบัติและรายงานตัว    
    วันท่ี  16 มีนาคม 2566 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.      
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
 ทดสอบเพ่ือประเมินความรูเบื้องตน  วันท่ี  25 มีนาคม 2566 

 เวลา  08.30  น.  เปนตนไป  
 ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 

    โดยใชขอสอบของโรงเรยีน  
    ถาไมเขารับประเมินความรู ถือวาสละสิทธิ์ 
 ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  29 มีนาคม 2566 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
 มอบตัว  วันท่ี  1 เมษายน 2566 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.      
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ 

(๔)  นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ กรอกขอมูลทางเว็บไซตของโรงเรียนไดตั้งแตวันท่ี 
วันท่ี 4 มีนาคม– 15 มีนาคม 2566 และสั่งพิมพใบสมัคร 
 ยื่นใบสมัคร วันท่ี  11 – 15  มีนาคม  2566 
      เวลา  08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
      ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ 
 สอบคัดเลือก วันท่ี  25 มีนาคม 2566 
    เวลา  08.30  น.  เปนตนไป 
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
    โดยใชขอสอบของโรงเรียน 
 ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  29 มีนาคม 2566 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
 มอบตัว  วันท่ี  1 เมษายน 2566 
      เวลา  08.30 – 16.30  น.      

ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ 
 

5.2  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 
 (1)  นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ของโรงเรียนศรียานุสรณ  

กรอกขอมูลทางเว็บไซตของโรงเรียนไดตั้งแตวันท่ี  4 – 9 มีนาคม 2566 และสั่งพิมพใบสมัคร 
 รับสมัคร  วันท่ี  7 – 9  มีนาคม  2566 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ โรงเรียนศรียานุสรณ 

/ ทดสอบ… 
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 ทดสอบวัดความรูพ้ืนฐาน วันท่ี  26 มีนาคม 2566 
   ถาไมมาทดสอบถือวา สละสิทธิ์ 
    เวลา  08.30  น.  เปนตนไป   
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
 ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี  30 มีนาคม  2566 
    เวลา  08.30 – 16.30 น.   
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
 มอบตัว   วันท่ี  2 เมษายน 2566 
    เวลา  08.30 – 16.30 น.    
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ 

(2)  นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จากโรงเรียนอ่ืน                       
กรอกขอมูลทางเว็บไซตของโรงเรียนไดตั้งแต 4 – 15 มีนาคม 25 และสั่งพิมพใบสมัคร 
 ยื่นใบสมัคร วันท่ี  11 – 15  มีนาคม  2566 
    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ 
 สอบคัดเลือก วันท่ี  26 มีนาคม 2566 
    เวลา  08.30  น.  เปนตนไป  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
 ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี  30 มีนาคม  2566 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.     
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
 มอบตัว  วันท่ี  2 เมษายน 2566 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.     
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ  

 (3)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กรอกขอมูลทางเว็บไซตของโรงเรียน            
ไดตั้งแตวันท่ี 4 – 12  มีนาคม 2566 และสั่งพิมพใบสมัคร  

 ยื่นใบสมัคร วันท่ี  11 – 12  มีนาคม  2566 
    เวลา  08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ 
 ทดสอบและคัดเลือก    วันท่ี  16  มีนาคม  2566 
    เวลา  08.30  น.  เปนตนไป  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
 ประกาศผลการทดสอบภาคปฏิบัติและรายงานตัว    
    วันท่ี  17  มีนาคม  2566 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.      
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
 
 
 

/ ทดสอบ.... 



 
 

๑๐ 

 ทดสอบเพ่ือประเมินความรูเบื้องตน  วันท่ี  26 มีนาคม 2566 
 เวลา  08.30  น.  เปนตนไป  
 ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 

    โดยใชขอสอบของโรงเรียน  
    ถาไมเขารับประเมินความรู ถือวาสละสิทธิ์ 
 ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  30 มีนาคม  2566 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.  
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
 มอบตัว  วันท่ี  2 เมษายน 2566 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.      

   ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ 
(5)  นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ กรอกขอมูลทางเว็บไซตของโรงเรียนไดตั้งแต                 

วันท่ี  4 – 12  มีนาคม 2566 และสั่งพิมพใบสมัคร 
 ยื่นใบสมัคร วันท่ี  11 – 15  มีนาคม  2566   
    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ 
 สอบคัดเลือก วันท่ี  26 มีนาคม 2566 
    เวลา  08.30  น.  เปนตนไป  

   ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
 ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี  30 มีนาคม  2566 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.     
    ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
 มอบตัว  วันท่ี  2 เมษายน 2566 
    เวลา  08.30 – 16.30  น.     
    ณ  หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ  
 

ขอ  6  กรณีท่ีนักเรียนสอบเขาไมไดหรือพลาดโอกาส สามารถยื่นความจํานงท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ถนนศรียานุสรณ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพ่ือจัดสรรท่ีเรียนให 
ไมเวนวันหยุดราชการ 

ยื่นความจํานง วันท่ี  29 มีนาคม – 4  เมษายน  2566 
ประกาศผล วันท่ี  7  เมษายน  2566 
มอบตัว  วันท่ี  8  เมษายน  2566    

 

 ขอ  7  การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ (ชําระในวันมอบตัว) 
7.1  เงินบํารุงการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

- คาจางครูชาวตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  500  บาทตอภาคเรียน 
- คาจางครูชาวตางประเทศ(ภาษาจีน)  300  บาทตอภาคเรียน 
- คาสอนคอมพิวเตอรกรณีท่ีโรงเรียนจัดสอนคอมพิวเตอรใหนักเรียนเกินมาตรฐาน

ท่ีรัฐจัดให             500  บาทตอภาคเรียน 
 

/7.2 คาใชจาย… 



 
 

๑๑ 

7.2  คาใชจายอ่ืน ๆ  
- คาวารสารโรงเรียน    100  บาทตอภาคเรียน 
- คาสาธารณูปโภคสําหรับหองเรียนปรับอากาศ 500  บาทตอภาคเรียน 
- คาจางบุคคลท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา         500  บาทตอภาคเรียน 
- คาคูมือนักเรียน    100  บาท 
- คาประกันอุบัติเหตุกลุม      350  บาท 

 -  คาบัตรประจําตัวนักเรียน (ม.1 และ ม.4) 100  บาท 
    -  คาบริการบํารุงระบบสื่อสารและสงเสริมวินัยนักเรียน  

350  บาทตอปการศึกษา 
- คาสมัครสมาชิกสมาคมผูปกครองและครูศรียานุสรณ 

500  บาท 
 

 
                 ประกาศ ณ วันท่ี    6   มกราคม   พ.ศ. 2566 
 

 
(นายสมพงษ   เปรมปยศรี) 

ผูอํานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


