
 

 

 

ประกาศโรงเรียนศรีราชา 
 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2564 
-------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนศรีราชาจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  MEP (Mini English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
จำนวน 30 คน 1 ห้องเรียน และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 36 คน 1 ห้องเรียน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร กำหนดการรับ
สมัครและสอบคัดเลือก ดังนี้ 
 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ MEP  
(Mini English Program)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1.  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษา

อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  หรือเทียบเท่า  
2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 2 ปี  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) 

           ไม่ต่ำกว่า 2.75  
3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00  
4.  มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00  
5.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
6.  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  
7.  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
8.  นักเรียนที่เข้าเรียนแผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแผนการเรียนได้   

  

กำหนดการวันสมัคร วันสอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและวันมอบตัว 

ประกาศระเบียบการ  วันที่ 1-23 มีนาคม 2564  เว็บไซต์โรงเรียนศรีราชา 
http://www.sriracha.ac.th  , https://www.facebook.com/sriracha.src 
  รับสมัคร   วันที่ 19 – 23  มีนาคม  2564    ผ่านระบบออนไลน์   ปิดระบบ วันสุดท้ายของการรับ
สมัครเวลา 16.30 น.   
  ประกาศเลขที่นั่งสอบ และเลขประจำตัวสอบ   วันที่ 1 เมษายน 2564  ผ่านเว็บไซต์ 
http://www.sriracha.ac.th  , https://www.facebook.com/sriracha.src 
  สอบคัดเลือก    วันที่  3  เมษายน  2564    เวลา 09.00 – 16.30 น.  

http://www.sriracha.ac.th/
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ประกาศผล  วันที่  16  เมษายน  2564   ผ่านระบบออนไลน์ 
  รายงานตัว  วันที่  20  เมษายน  2564    ณ หอประชุมโรงเรียนศรีราชา 
    เวลา 09.00 – 1๖.๓๐ น.   
  มอบตัว   วันที่  22 เมษายน  2564   ณ หอประชุมโรงเรียนศรีราชา     
                              เวลา 09.00 – 12.00 น.   

เกณฑ์การคัดเลือก   ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
และต้องทดสอบความถนัดทางภาษาอังกฤษ ได้คะแนนผ่านเกณฑ์โดยเรียงลำดับจากคะแนนมากท่ีสุดจนถึงลำดับ
สุดท้ายของจำนวนรับ ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนของการทดสอบความถนัดทางภาษาอังกฤษ   
วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรียงตามลำดับในการตัดสิน 
 

หลักฐานการสมัคร (แนบไฟล์ในใบสมัคร) 
  1.  ใบสมัครของโรงเรียนศรีราชา พร้อมรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

   2.  ใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ใบ ปพ.1 
   ๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียน ชื่อบิดา ชื่อมารดาและชื่อเจ้าบ้าน และลงนามรับรองสำเนา 

๔.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด และลงนามรับรองสำเนา  (กรณีไม่ใช่บิดา – มารดา)  
๕.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

(เม่ือส่งข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์เอกสารใบสมัครและเอกสารที่แนบนำเข้าห้องสอบในวันสอบเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของผู้สมัคร หากพบเอกสารที่เป็นเท็จจะยกเลิกการทดสอบทันที) 

 

เงื่อนไขการรับเข้าเรียน 
1. ต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
2. ต้องมารายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์ 
3. ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

 

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔    
ห้องเรียนพิเศษMEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

รายการ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
ค่าจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ๑๗,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐ 
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานที่ สพฐ.กำหนด ๕๐๐ - 
ค่าห้องเรียนปรับอากาศ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ๒๕๐ ๒๕๐ 
ค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด ๓๐๐ ๓๐๐ 
ค่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care ๑๕๐ ๑๕๐ 
ค่าประกันอุบัติเหตุ ๓๐๐ - 

รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ ๑๙,๒๐๐ 
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โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า  
     หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  หรือเทียบเท่า  
2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75  
4.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
5.  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  
6.  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
7.  นักเรียนที่เข้าเรียนแผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแผนการเรียนได ้ 
  

กำหนดการวันสมัคร วันสอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและวันมอบตัว 

ประกาศระเบียบการ  วันที่ 1-23 มีนาคม 2564  เว็บไซต์โรงเรียนศรีราชา 
http://www.sriracha.ac.th  , https://www.facebook.com/sriracha.src 
  รับสมัคร   วันที่ 19 – 23  มีนาคม  2564    ผ่านระบบออนไลน์   ปิดระบบ วันสุดท้ายของการรับ
สมัครเวลา 16.30 น.   
  ประกาศเลขที่นั่งสอบ และเลขประจำตัวสอบ   วันที่ 1 เมษายน 2564  ผ่านเว็บไซต์ 
http://www.sriracha.ac.th  , https://www.facebook.com/sriracha.src 
  สอบคัดเลือก    วันที่  4  เมษายน  2564    เวลา 09.00 – 1๕.๐๐ น.  

ประกาศผล  วันที่  16 เมษายน  2564   ผ่านระบบออนไลน์ 
  รายงานตัว  วันที่  20 เมษายน  2564    ณ หอประชุมโรงเรียนศรีราชา 
     เวลา 09.00 – 1๖.๓๐ น.   
  มอบตัว   วันที่  22 เมษายน  2564   ณ หอประชุมโรงเรียนศรีราชา     
                              เวลา 09.00 – 12.00 น.   

เกณฑ์การคัดเลือก   ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน 3 รายวิชาได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ   
วิชาวิทยาศาสตร์ และได้คะแนนผ่านเกณฑ์ โดยเรียงลำดับจากคะแนนมากท่ีสุดจนถึงลำดับสุดท้ายของจำนวนรับ 
ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนของรายวิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  
เรียงตามลำดับในการตัดสิน 
 

หลักฐานการสมัคร  (แนบไฟล์ในการสมัคร) 
  1.  ใบสมัครของโรงเรียนศรีราชา พร้อมรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
  2.  ใบแสดงผลการเรียน  ( ปพ.1) 5 ภาคเรียน 
  3.  สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียน ชื่อบิดา ชื่อมารดาและชื่อเจ้าบ้าน และลงนามรับรองสำเนา 

๔.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด และลงนามรับรองสำเนา  (กรณีไม่ใช่บิดา – มารดา)  
๕.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

(เม่ือส่งข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์เอกสารใบสมัครและเอกสารที่แนบนำเข้าห้องสอบในวันสอบเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของผู้สมัคร หากพบเอกสารที่เป็นเท็จจะยกเลิกการทดสอบทันที) 

http://www.sriracha.ac.th/
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เงื่อนไขการรับเข้าเรียน 
1. ต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
2. ต้องมารายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลา   ที่โรงเรียนกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์ 
3. ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

 
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔    
ห้องเรียนพิเศษ Gifted  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

รายการ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
ค่าจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานที่ สพฐ.กำหนด ๕๐๐ ๕๐๐ 
ค่าห้องเรียนปรับอากาศ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ๕๐๐ ๕๐๐ 
ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ๒๕๐ ๒๕๐ 
ค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด ๓๐๐ ๓๐๐ 
ค่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care ๑๕๐ ๑๕๐ 
ค่าประกันอุบัติเหตุ ๓๐๐ - 

รวมเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ ๑๐,๗๐๐ 
 

 
 ประกาศ  ณ วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 

 
 
 
             (นายณรงค์   กิตติวงศ์ตระกูล) 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีราชา 
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ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 256๔ 
 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(Mini English Program : MEP)    วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน 256๔  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 

ที ่ เวลา รายวิชา เวลาสอบ คะแนนเต็ม 
1 0๙.๐๐ - ๑๐.๐0 น. คณิตศาสตร์ 60 นาที ๕๐ 
๒ ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐0 น. ภาษาอังกฤษ ๖0 นาที ๕๐ 
๓ ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐0 น. วิทยาศาสตร์ 60 นาที ๕๐ 
 พักกลางวัน 

๔ 1๓.00 - 16.30 น. 
ความถนัดภาษาอังกฤษ 
Listening - Writing 
Reading - Speaking 

 50 

 
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 256๔ 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)วันอาทิตย์ท่ี ๔ เมษายน  25๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

ที ่ เวลา รายวิชา เวลาสอบ คะแนนเต็ม 

1 09.00 - 1๑.00 น. คณิตศาสตร์ ๑๒๐ นาที ๑๐๐ 
2 1๑.00 - 1๒.๐0 น. ภาษาอังกฤษ ๖0 นาที ๕๐ 

  พักกลางวัน 

๓ 13.00 - 1๕.00 น. วิทยาศาสตร์ ๑๒0 นาที ๑๐๐ 

 
           


