
 
 ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ 

เรื่อง  การรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ เพ่ือเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ประจําปการศึกษา 2566 

-----------------------------------------------------------------   
 เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปการศึกษา 2566 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                    
ปการศึกษา 2566 โดยเนนสงเสริมความสามารถของนักเรียน โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
ค ณิ ตศาสตร  เทคโน โลยี และสิ่ งแวดล อม  Enrichment Program of Science Mathematics 
Technology and Environment (สสวท./ESMTE) โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ            
ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  Math Science English Extreme Program 
(MSEP) ในโครงการหองเรียนพิเศษโรงเรียนสองภาษา English Program (EP) และโครงการหองเรียน
พิเศษ Mini English Program (MEP) ท้ังระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
จึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนไวดังนี้ 

ขอ  1  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใชวิธีการสอบคัดเลือก โดยใชขอสอบของโรงเรียน 3 วิชา คือ 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment 
(สสวท./ESMTE) รับจํานวน 1 หอง 30 คน 

2.  โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และภาษาอังกฤษ Math Science English Extreme Program (MSEP) รับจํานวน 1 หอง 35 คน 

3.  โครงการหองเรยีนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษ English Program (EP)  รับจํานวน 1 หอง 30 คน   

สําหรับโครงการหองเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ English Program (EP) จัดใหมีโควตา รอยละ 3 ของจํานวนนักเรียน               
ท่ีเปดหองเรียนพิเศษโดยไมเก็บคาใชจาย (เฉพาะสวนเกินจากนักเรียนหองเรียนปกติ) 
  สําหรับนักเรียนท่ีสมัครหองเรียนพิเศษในโครงการ 1, 2 และ ๓ สามารถเลือกอันดับ
ของการสมัครได ๓ อันดับ สวนนักเรียนท่ีสมัครหองเรียนพิเศษในโครงการ EP มีการสอบสัมภาษณ
เปนภาษาอังกฤษ ตาม วัน เวลา ท่ีโรงเรียนกําหนด 

4.  คุณสมบัติของนักเรียน 
4.1  เพศหญิงและเปนโสด 
4.2  เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา 2565 

หรือจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6) ตามหลักสูตร          
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา หรือเทียบเทา  

 
/4.3 ผลการเรียน… 
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4.3  ผลการเรียนของนักเรียนท่ีสมัครเขาเรียน 
๔.๓.๑ โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ

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

 

รายวิชา ผลการเรียนเฉล่ียรวม ช้ัน ป.4 – ป.๕  
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ้ืนฐาน 

ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

ภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา  2.75 
    และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับชั้น ป.๔ – ป.๕ ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
๔.๓.๒ โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และ ภาษาอังกฤษ Math Science English  Extreme  

Program (MSEP)  
 

รายวิชา ผลการเรียนเฉล่ียรวม ช้ัน ป.4 – ป.๕  
คณิตศาสตร ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา  2.75 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับชั้น ป.๔ – ป.๕ ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

4.3.3 โครงการหองเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษ English  Program (EP)  

 

รายวิชา ผลการเรียนเฉล่ียรวม ช้ัน ป.4 – ป.๕  
ภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา  ๓.๐๐ 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับชั้น ป.๔ – ป.๕ ไมต่ํากวา 2.75   

4.4  มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวนิัย ตั้งใจศึกษาเลาเรียน และ             
อยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

4.5  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง 
4.6  ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู 
4.7  ประเภทโควตาโครงการหองเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ English Program (EP) 
เปนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00 ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 –      
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ตองมีความสามารถทางภาษาอังกฤษไดรับรางวัล
ระดับภาคข้ึนไป และผานการทดสอบตามเกณฑ ท่ีโรงเรียนกําหนด 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ขอ 2. ชั้นมัธยม… 
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ขอ  2  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    
๑.  โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment 
(สสวท./ESMTE) ใชวิธีการสอบคัดเลือก โดยใชขอสอบของเครือขายหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรภาค
ตะวันออก และของโรงเรียน สอบวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ รับจํานวน 1 หอง 
30 คน 

2.  โครงการหองเรียนพิเศษ สงเสริมความเปนเลิศดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาอังกฤษ Math Science English  Extreme Program (MSEP) ใชวิธีการสอบคัดเลือก โดยใช
ขอสอบของโรงเรียน สอบวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ รับจํานวน 1 หอง 35 คน 

3.  โครงการหองเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เปนภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ ใชวิธีการสอบ
คัดเลือกโดยใชขอสอบของโรงเรียน สอบวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และมีการสอบ
สัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ ตามวัน เวลา ท่ีโรงเรียนกําหนด รับจํานวน 1 หอง 30 คน 

สําหรับประเภทโควตาหองเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ Mini English Program(MEP) จัดใหมีโควตา รอยละ 3 
ของจํานวนนักเรียนท่ีเปดหองเรียนพิเศษโดยไมเก็บคาใชจาย (เฉพาะสวนเกินจากนักเรียน                 
หองเรียนปกติ) 

นักเรียนท่ีสมัครหองเรียนพิเศษในโครงการ ๑, ๒ และ ๓ สามารถเลือกอันดับของ 
การสมัคร ได ๓ อันดับ สําหรับนักเรียนท่ีสมัครหองเรียนพิเศษในโครงการ MEP มีการสอบสัมภาษณ
เปนภาษาอังกฤษ ตามวัน เวลา ท่ีโรงเรียนกําหนด  
  4.  คุณสมบัติของนักเรียน 

4.1  ไมจํากัดเพศและเปนโสด 
4.2  เปนผูที่มีสัญชาตไิทย (เฉพาะโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  

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

4.3  เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2565 หรือ                    
จบการศึกษาภาคบังคับ (ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา  

4.4  ผลการเรียนของนักเรียนที่สมัครเขาเรียน 
๔.4.๑ โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ

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

 

รายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ชั้น ม.๑ – ม.๓ 
(๕ ภาคเรียน)  

คณิตศาสตรพื้นฐาน ไมต่ํากวา 2.75 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พื้นฐาน 

ไมต่ํากวา 2.75 

ภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 2.75 

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

๔.4.๒ โครงการหองเรียนพิเศษ สงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  Math Science English  Extreme  

Program (MSEP)   
 

รายวิชา ผลการเรียนเฉล่ียรวม ช้ัน ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรยีน)  
คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.75 
วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.75 
ภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 2.75 

และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)                 
ไมต่ํากวา 3.00 

๔.4.๓ โครงการหองเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ Mini English Program 
(MEP)  

 

รายวิชา ผลการเรียนเฉล่ียรวม ช้ัน ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรยีน)  
ภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)                     
ไมต่ํากวา ๒.๗๕ 

4.5  มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเลาเรียน และ              
อยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

4.6  มีสขุภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง 
4.7  ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลา                        

ท่ีศึกษาอยู 
     4.8  ประเภทโควตาโครงการหองเรียนพิเศษการจดัการเรียนการสอนตาม 

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ เปนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
เฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.90 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
4.00 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (5 ภาคเรียน) มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษไดรับรางวัลระดับภาคข้ึนไป และผานการ
ทดสอบตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 

   

ขอ  3  วิธีการสมัคร และหลักฐานการสมัคร 
  1.  วิธีการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4       

1.1  กรอกขอมูลนักเรียนผูสมัครใหครบถวนในโปรแกรมการรบัสมัครของ
โรงเรียนจากเว็บไซต  www.siya.ac.th  แลวสั่งพิมพใบสมัครจากเว็บไซต
ดังกลาวเพ่ือนําไปสมัคร 

1.2   ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานตางๆ ตามประเภท, วันเวลาและสถานท่ี                 
ท่ีโรงเรียนศรียานุสรณกําหนด ถาเอกสารไมครบจะไมรับสมัคร 

/ 2. หลักฐานและ… 

http://www.siya.ac.th/
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2.  หลักฐานและสถานท่ีการสมัคร    
      2.1  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   

2.1.1  ใบสมัครตามขอ 1.1  
2.1.2  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                 

ข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป) หรือหนังสือรับรอง
การศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7:ป) โดยผูบริหารหรือรอง
ผูบริหารฝายวิชาการหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง ท้ัง 2 หนา 
จํานวน 1 ฉบับ 

2.1.3  สําเนาทะเบียนบานท่ีปรากฏชื่อนักเรียน และนักเรียนลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 

2.1.4  ภาพถายชุดนักเรียนหนาตรง ขนาด 3x4 ซม. จํานวน 1 รูป 
      2.2  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   

2.2.1  ใบสมัครตามขอ 1.1 
2.2.2  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                   

ข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.1:บ)หรือหนังสือรบัรอง
การศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7:บ) โดยผูบริหารหรือรอง
ผูบริหาร ฝายวิชาการหรือนายทะเบยีนลงนามรับรอง ท้ัง 2 หนา 
จํานวน 1 ฉบับ 

2.2.3  สําเนาทะเบียนบานท่ีปรากฏชื่อนักเรียน และนักเรียนลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 

2.2.4  ภาพถายชุดนักเรียนหนาตรง ขนาด 3x4 ซม. จาํนวน 1 รูป 
2.3  สถานท่ีรับสมัคร เว็บไซตโรงเรียนศรยีานุสรณ www.siya.ac.th   

 

 ขอ 4   วิธีการคิดคะแนนในการสอบและประกาศผล 
1. ใชคะแนนสอบจากขอสอบของโรงเรียน 3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีอัตราสวนคะแนนดังนี้ 
1.1  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

1.1.1  โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม Enrichment Program of Science Mathematics 
Technology and Environment (สสวท./ESMTE) และโครงการ
หองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และ ภาษาอังกฤษ Math Science English  Extreme  Program 
(MSEP) วิชาคณิตศาสตร 40 คะแนน วิทยาศาสตร 40 คะแนน 
และภาษาอังกฤษ 20 คะแนน 

1.1.2 โครงการหองเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษ English  Program (EP) 
วิชาคณิตศาสตร 20 คะแนน วิทยาศาสตร 20 คะแนน และ
ภาษาอังกฤษ 60 คะแนน (ขอเขียน 40 คะแนน สัมภาษณ 20 
คะแนน) 

/ 1.2 ชั้นมัธยม… 
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1.2 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
1.2.1   โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ

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

      1) ขอสอบของโรงเรียน วิชาคณิตศาสตร 40 คะแนน  
               วิทยาศาสตร 40 คะแนน และภาษาอังกฤษ 20 คะแนน 

      2) ขอสอบกลางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
               ดําเนินการจัดทํา วิชาวิชาคณิตศาสตร 50 คะแนน วิทยาศาสตร  
               50 คะแนน  
1.2.2  โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และ ภาษาอังกฤษ Math Science English  
Extreme  Program (MSEP) วิชาคณิตศาสตร 40 คะแนน 
วิทยาศาสตร 40 คะแนน และภาษาอังกฤษ 20 คะแนน 

1.2.3  โครงการหองเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษ Mini English Program 
(MEP) วิชาคณิตศาสตร 20 คะแนน วิทยาศาสตร 20 คะแนน และ
ภาษาอังกฤษ 60 คะแนน (ขอเขียน 40 คะแนน สัมภาษณ 20 
คะแนน) 

2. การประกาศผลคะแนนสอบนําผลท่ีไดจากขอ 1. มาจัดเรียงลําดับในการประกาศ
ผลสอบคัดเลือกจากผูไดคะแนนสูงสุดถึงคะแนนต่ําสุด หากกรณีท่ีนักเรียนมีผลการสอบในลําดับคะแนน
ท่ีเทากัน ใหนําคะแนนในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษตามลําดับ และอันดับท่ีเลือก
ตามหองเรียน 

ขอ  5  วันและเวลาการรับสมัคร  
1.  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 ใหกรอกขอมูลทางเว็บไซตของโรงเรียนไดตั้งแต               

วันท่ี 7 – 18  กุมภาพันธ  2566  และสั่งพิมพใบสมัคร 
ยื่นใบสมัคร วันท่ี  14  กุมภาพันธ  2566 เวลา 8.00 น. ถึง 

     วันท่ี  18  กุมภาพันธ  2566 เวลา 16.30 น.  
   สอบคัดเลือก วันท่ี  4 มีนาคม  2566 
     เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
   สอบสัมภาษณ วันท่ี  5 มีนาคม  2566 
         (EP) เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 

ประกาศผล  
วันท่ี  8 มีนาคม  2566  

     เวลา  08.30 – 16.30  น. 
   มอบตัว  วันท่ี  10 มีนาคม  2566 

เวลา  08.30 – 16.30  น. 
ณ  หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ 

/ 2.  ชั้นมัธยม… 
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2.  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใหกรอกขอมูลทางเว็บไซตของโรงเรียนไดตั้งแต              
7 – 18  กุมภาพันธ  2566 และสั่งพิมพใบสมัคร 

ยื่นใบสมัคร วันท่ี  14 กุมภาพันธ  2566 เวลา 8.00 น. ถึง 
     วันท่ี  18  กุมภาพันธ  2566 เวลา 16.30 น.  
   สอบคัดเลือก วันท่ี  5 มีนาคม  2566 
     เวลา  08.00 – 16.30  น.  ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 
   สอบสมัภาษณ วันท่ี  6 มีนาคม  2566 
         (MEP) เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ 

ประกาศผล 
วันท่ี  8 มีนาคม  2566  

     เวลา  08.30 – 16.30  น. 
   มอบตัว  วันท่ี  10 มีนาคม  2566 

เวลา  08.30 – 16.30  น. 
ณ  หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ 

 

  ขอ  6  การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ  
  1.  มัธยมศึกษาปท่ี 1 

     1.1  โครงการหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม Enrichment Program of Science Mathematics 
Technology and Environment (สสวท./ESMTE) 7, 800  บาทตอ
ภาคเรียน 

1.2  โครงการหองเรียนพิเศษ สงเสริมความเปนเลิศดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ Math Science English Extreme  Program 

(MSEP) 9,300 บาทตอภาคเรียน 
1.3  โครงการหองเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ English Program (EP) 21,300 
บาทตอภาคเรียน 

 

  2.  มัธยมศึกษาปท่ี 4 
2.1  โครงการหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ

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

2.2  โครงการหองเรียนพิเศษ สงเสริมความเปนเลิศดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ Math Science English  Extreme  Program 

(MSEP) 10,300 บาทตอภาคเรียน 
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2.3  โครงการหองเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
18,800 บาทตอภาคเรียน 

 
 

             ประกาศ ณ วันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
 

(นายสมพงษ   เปรมปยศรี) 
ผูอํานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ 


