ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์

เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕61
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ประจําปีการศึกษา ๒๕61 โรงเรียนศรียานุสรณ์
จึงประกาศและกําหนดระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียน
ปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕61 โรงเรียนจึงขอประกาศระเบียบและหลักเกณฑ์ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจําปีการศึกษา ๒๕61 ดังนี้
๑. คุณสมบัติของ ผู้สมัคร
กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 หรือจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
๒. คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ๒ ประเภท ดังนี้
๒.๑ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี หรือเป็น
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา ๒๕60 และมีคุณสมบัติ
ดังนี้
๒.๑.๑ นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ํากว่า 2.00 ได้รับโควตาเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนศรียานุสรณ์ และต้องมาทดสอบวัดความรู้ เป็นผู้ทมี่ ีความ
ประพฤติเรียบร้อย และจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนศรียานุสรณ์ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2561
๒.๑.๒ นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้ง ๖ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ๔.๐๐ กรณีที่นักเรียนมีความประสงค์ไปสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง (กรุงเทพมหานคร) และสอบไม่ผ่านการคัดเลือก
จะได้รับโควตา เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยให้
นักเรียนแจ้งความจํานงกับฝ่ายวิชาการ
๒.๑.3 เป็นโสดและเป็นผู้ที่มคี วามประพฤติเรียบร้อย
๒.๒ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอืน่ หรือเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน
อื่นๆ ที่มิใช่โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีหรือต่างจังหวัด

-๒๓. จํานวนรับ
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ จํานวน ๑๒ ห้อง ห้องละ ๔๐ คน รวมจํานวนรับ ๔๘๐ คน
ประกอบด้วย
1. นักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนศรียานุสรณ์
1.1 นักเรียนทีม่ ีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมทั้ง 6 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 4.00 และแจ้งความจํานงศึกษาต่อ
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนศรียานุสรณ์ กับฝ่ายวิชาการ
1.2 นักเรียนทีม่ ีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมทั้ง 5 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.00
2. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น หรือเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนอื่นๆ ที่มิใช่
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีหรือต่างจังหวัด
๔. กระบวนการคัดเลือก กําหนดสัดส่วนการรับนักเรียนดังนี้
๔.๑ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี รับตามจํานวน
ที่แสดงความจํานงขอศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ โรงเรียนเดิม
๔.๒ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น รับตามจํานวน ส่วนที่เหลือของนักเรียน
ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จนครบจํานวน ๔๘๐ คน (รวมกับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี และด้านศิลปะ จํานวนรับ 24 คน )
4.3 การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี และด้านศิลปะ จํานวน
24 คน โดยการทดสอบความสามารถ และต้องเข้าสอบพร้อมนักเรียนทั่วไปเพื่อการจัดห้องเรียน
(รายละเอียดดูในประกาศการรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561)
๕. หลักฐานการรับสมัคร
๕.๑ ใบสมัครและบัตรเข้าสอบของโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(พิมพ์จากเว็บไซต์ www.siya.ac.th)
๕.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ปพ.๑ : บ) ทีแ่ สดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน โดยผู้บริหารหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง หรือ
หนังสือรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.๗ : บ) อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ ใบแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕60 จากประกาศของ สทศ. ที่ได้รับการรับรอง
จากโรงเรียนเดิม (ผู้บริหารหรือนายทะเบียนรับรอง) จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับสําเนาที่ปรากฏชื่อของนักเรียน โดยให้นักเรียนลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้อง จํานวน ๑ ชุด
๕.๕ 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 20 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และพิมพ์ใบสมัคร (Print out) มายื่นในวันสมัคร

-๓๒. วันรับสมัคร
รับสมัครวันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
๓. การสมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง และนักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมมาสมัคร
ด้วยตนเอง ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลาที่กําหนด
๓.2 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่กําหนดพร้อมรับบัตร เข้าห้องสอบ
๓.3 หลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบถูกต้องแล้ว ทางโรงเรียนจะเก็บไว้เฉพาะสําเนาเอกสารเท่านั้น
๓.4 รับบัตรเข้าห้องสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วให้นํามาแสดงในวันสอบคัดเลือก หรือเมื่อต้องการติดต่อกับ
ทางโรงเรียน
๔. กําหนดวันสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน ๒๕61

เวลาสอบ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น.
๐๙.๕0 – ๑๐.๕0 น.
๑1.00 – ๑๑.๕0 น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๐ น.

วิชาที่สอบ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
พัก
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาฯ

จํานวนข้อ : นาที
๔๐ : ๔๐
๔๐ : ๖๐
๔๐ : ๕๐
๔๐ : ๕๐
๔๐ : ๔๐

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
๖. การประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. ๒๕61
- ประกาศผลสอบทาง เว็บไซต์ของโรงเรียน และปิดประกาศ ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
- รายงานตัว (รับใบโอนเงินธนาคารของโรงเรียนแล้วชําระผ่านทางธนาคารกรุงไทย และซื้อกระเป๋า/
เป้) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์ (แต่งกายด้วย
เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย) หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กําหนด
โรงเรียนถือว่า สละสิทธิ์
๗. มอบตัวนักเรียน
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ดังนี้
- ม.๔/๑ – ม.๔/๖ เวลา ๐9.0๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
- ม.๔/7 – ม.๔/๑2 เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.3๐ น.

-๔๘. กําหนดการประชุมผูป้ กครองนักเรียน
กําหนดการประชุมผู้ปกครอง วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์
๙. นักเรียนลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์
กําหนดการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 12 - 13 เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ทางเว็บไซต์
www.siya.ac.th
๑๐. การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
เงินบํารุงการศึกษา
ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

๑,๒๐๐ บาทต่อภาคเรียน
350 บาทต่อภาคเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕61

(นายประชง วัฒนชัย)
ผู้อํานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

