ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์

เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนศรียานุสรณ์
จึงประกาศระเบียบและหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อ เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียน
พิเศษ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. นั ก เรี ย นที่ ส มั ค รเข้ า เรี ย นในโครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม
๒. นั ก เรี ย นที่ ส มั ค รเข้ า เรี ย นในโครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Math Science English Extreme Program (MSEP)
๓. นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ในโครงการสองภาษา Mini English Program (MEP)
แผนการเรียน คณิต – อังกฤษ
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนจึงขอประกาศระเบียบ
และหลักเกณฑ์ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. คุณสมบัติของ ผู้สมัคร
๑.๑ นักเรียนชายและหญิงที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
๑.๒ ผลการเรียนของนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน
๑.๒.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย ชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)
คณิตศาสตร์
ไม่ต่ํากว่า 2.75
วิทยาศาสตร์
ไม่ต่ํากว่า 2.75
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
๑.๒.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ Math Science English Extreme Program (MSEP)
รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย ชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)
คณิตศาสตร์
ไม่ต่ํากว่า 2.75
วิทยาศาสตร์
ไม่ต่ํากว่า 2.75
ภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ํากว่า 2.75
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐

-๒-

๑.๒.๓ โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
โครงสร้างแผนการเรียนคณิต-อังกฤษ
รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย ชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน)
ภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ (๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕
๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
๑.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครและบัตรเข้าสอบของโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(พิมพ์จากเว็บไซต์)
๒.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ปพ.๑ : บ) ทีแ่ สดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน (ม.๑ – ม.๓) จากโรงเรียนเดิม โดยผู้บริหารหรือ
นายทะเบียนลงนามรับรอง ทั้ง ๒ หน้า จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ให้นกั เรียนลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
๒.๔ รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๓ X ๔ ซม. จํานวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน แต่งเครื่องแบบ
นักเรียนไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดํา) ใช้ติดในใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ
 การรับสมัคร
๑. ใบสมัครและระเบียบการ
นักเรียนสามารถดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.siya.ac.th โดยกรอก
ข้อความลงในใบสมัครจากเว็บไซต์ ของโรงเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และพิมพ์ใบสมัคร (Print out) มายื่นในวันสมัคร
๒. วันรับสมัคร
รับสมัครวันที่ ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องวิชาการ อาคาร ๓ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
๓. การสมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมมาสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ อาคาร ๓
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลาที่กําหนด
๓.๒ นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษในโครงการ ๑, ๒, และ ๓ สามารถเลือกอันดับของการสมัครได้ ๓
อันดับ ส่วนนักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษตามโครงการ ๓ จะต้องมีการสอบสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกําหนด
๓.๓ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่กําหนดพร้อมรับบัตร เข้าห้องสอบ
๓.๔ หลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบถูกต้องแล้ว ทางโรงเรียนจะเก็บไว้เฉพาะสําเนาเอกสารเท่านั้น

-๓-

๓.๕ รับบัตรเข้าห้องสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วให้นํามาแสดงในวันสอบคัดเลือก หรือเมื่อต้องการติดต่อกับ
ทางโรงเรียน
๔. กําหนดวันสอบคัดเลือก
๔.๑ ตารางสอบ
ประเภท

วันที่สอบ

เวลา

โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์
โครงการ
ห้องเรียน
MSEP
โครงการ
ห้องเรียน MEP

5 มี.ค. 60

09.00 – 11.30
13.00 – 15.00

5 มี.ค. 60

08.00 – 08.5๐ 50 นาที
11.40 – 12.40 60 นาที
15.10 – 16.00 50 นาที
08.00 – 08.5๐ 50 นาที
11.40 – 12.40 60 นาที
15.10 – 16.00 50 นาที
09.00 – 16.00

5 มี.ค. 60
6 มี.ค. 60

วิชาที่สอบ
150 นาที คณิตศาสตร์ (สสวท.)
120 นาที วิทยาศาสตร์ (สสวท.)
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

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

๔.๒ วิชาทีส่ อบ
๑) นักเรียนที่เลือกแผนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท). สอบ ๒ รายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์
(สสวท.) และ คณิตศาสตร์ (สสวท.)
๒) นักเรียนที่เลือกแผนห้องเรียน MSEP หรือ MEP สอบ ๓ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
๓) สําหรับนักเรียนที่เลือกแผนห้องเรียน MEP มีการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
๔) นักเรียนที่เลือกแผนห้องเรียนมากกว่า ๑ แผนห้องเรียน สอบวิชา ดังนี้
- กรณีเลือกแผนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.) และ MSEP หรือ MEP สอบ ๕ รายวิชา
คือ วิทยาศาสตร์ (สสวท.) และ คณิตศาสตร์ (สสวท.) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ
๕. การตรวจข้อสอบ
การตรวจข้อสอบจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบการระบายคําตอบในกระดาษคําตอบ ต้องใช้ดินสอดําชนิด
๒ บี (2B) หรือ บีบี (BB) เท่านั้น ยกเว้น การเขียน ชื่อ-ชื่อสกุล เลขประจําตัวสอบ ชื่อสนามสอบ และวิชาที่สอบ
บนหัวกระดาษคําตอบ ให้เขียนด้วยปากกา นักเรียนต้องเตรียมปากกา ดินสอดําชนิด ๒ บี (2B) หรือ บีบี (BB) และ
ยางลบมาใช้ในการทําข้อสอบ

-๔-

๖. จํานวนนักเรียนที่รบั เข้าเรียน
๖.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
๖.๒ นักเรียนห้องเรียน MSEP
๖.๓ นักเรียนห้องเรียน MEP

จํานวน ๓๐ คน
จํานวน ๓๕ คน
จํานวน ๓๐ คน

๗. การประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว
วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ประกาศผลสอบทาง เว็บไซต์ของโรงเรียน และปิดประกาศ ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
- นักเรียนที่ผา่ นการสอบคัดเลือก ให้พิมพ์ใบโอนเงินธนาคาร จากทางเว็บไซต์ของโรงเรียน แล้วให้
ชําระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย
๘. กําหนดการรายงานตัวนักเรียนและประชุมผูป้ กครองนักเรียน
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ประชุมผู้ปกครอง
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. (ส่งหลักฐานการโอนเงินธนาคารและซื้อกระเป๋า/เป้) ณ หอประชุมชยางกูร
โรงเรียนศรียานุสรณ์ (แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย) หากไม่มารายงานตัวตาม
วัน เวลา ที่กําหนด โรงเรียนถือว่า สละสิทธิ์
๙. มอบตัวนักเรียน
วันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมชยางกูร
โรงเรียนศรียานุสรณ์
๑๐. การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
๑) ห้องเรียน MEP (Mini English Program)
๒) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
๓) ห้องเรียน MSEP

๑๗,๕๐๐ บาทต่อภาคเรียน
๖,๕๐๐ บาทต่อภาคเรียน
๘,๐๐๐ บาทต่อภาคเรียน

ประ
กาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ

(นายประชง วัฒนชัย)
ผู้อํานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

