
 

 
สมัครสอบ (โครงการพิเศษ) ผ่านระบบออนไลน์ 

                            
 

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม 

 

แผนกอนุบาล  เบอร์โทรศัพท์   075-356659 
แผนกประถมศึกษา   เบอร์โทรศัพท์   075-356565 ต่อ 152 
แผนกมัธยมศึกษา   เบอร์โทรศัพท์   075-356565 ต่อ 136 
ทะเบียน-วัดผล   เบอร์โทรศัพท์    075-347683 
โครงการ English Programme  เบอร์โทรศัพท์  075-313757 
 

หมายเหตุ  ::  ก าหนดการรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล วันมอบตัว  
                อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
                สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านทาง  

 

             
           www.sss.ac.th           Facebook 

 

 
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

(มูลนิธแิห่งสภาครสิตจกัรในประเทศไทย) 
เลขที่ 1 ถนนราชด าเนิน  ต าบลท่าวัง  อ าเภอเมือง   

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  075-356565  , 075-347683 , 075-356659  

Home Page : www.sss.ac.th  E-Mail : info@sss.ac.th 
 

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 

โครงการพิเศษ 
สถานที่รับสมัคร 

ระดับบริบาล-อนุบาล  สมัครที่  แผนกอนุบาล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 
ระดับประถมศึกษา  สมัครที่  อาคารอ านวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา สมัครที่ อาคารศรีธรรมราชวิทยาเม็มโมเรียล (อาคาร 6) 
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา (EP) สมัครที่  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  
                                                        โครงการ English Programme  
                                                        (ถนนอ้อมค่าย) 



  

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 
ตารางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  โครงการพิเศษ 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  English  Programme (EP) 

ระดับชั้น 
เกณฑ์
อาย ุ

วันที่รับสมัคร หลักฐานการรับสมัคร 
วันสอบคัดเลือก 

หรือวัดความพร้อม 
วันประกาศผล วันมอบตัว 

เรียนเตรียมความพร้อม/เรียน
ปรับพ้ืนฐาน 

บริบาล 
อนุบาล1-3 

2-3 ปี 
3-5 ปี 

1 ตุลาคม 2565 
เป็นต้นไป 

ส าเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตร 
ที่มีช่ือนักเรียน 

ในวันสมัคร ในวันสมัคร 
ในวันสมัคร/ 

ตามที่โรงเรียนก าหนด 
21 มีนาคม 2566 

 ถึง 21 เมษายน 2566 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1,มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
6 ป ี
- 

1 ตุลาคม 2565 
เป็นต้นไป 

ส าเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตร 
ที่มีช่ือนักเรียน 

ในวันสมัคร ในวันสมัคร 
ในวันสมัคร/ 

ตามที่โรงเรียนก าหนด 

(ป.1-6) 21 3-21 เมษายน 2566 
(ม.1,ม.4) 4-24 เมษายน 2566 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิทางด้านคณิตศาสตร ์ Intensive Mathematics Program (IMP) 

ระดับชั้น 
เกณฑ์
อาย ุ

วันที่รับสมัคร หลักฐานการรับสมัคร 
วันสอบคัดเลือก 

หรือวัดความพร้อม 
วันประกาศผล วันมอบตัว 

เรียนเตรียมความพร้อม/เรียนปรับ
พ้ืนฐาน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 6 ป ี
1 ตุลาคม 2565 

เป็นต้นไป 
ส าเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตร 

ที่มีช่ือนักเรียน 
ในวันสมัคร ในวันสมัคร 

ในวันสมัคร/ 
ตามที่โรงเรียนก าหนด 

21 มีนาคม 2566 - 21 เมษายน 2566 

โครงการ English  Immersion  Program (EIP) 

ระดับชั้น วันที่รับสมัคร หลักฐานการรับสมัคร 
วันสอบคัดเลือก 

หรือวัดความพร้อม 
วันประกาศผล วันมอบตัว เรียนเตรียมความพร้อม/เรียนปรับพ้ืนฐาน 

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
 

1 ตุลาคม 2565 
เป็นต้นไป 

รูปถ่าย ขนาด 1-2 น้ิว   
จ านวน 2 รูป 

ในวันสมัคร ในวันสมัคร 
ในวันสมัคร/ 

ตามที่โรงเรียนก าหนด 
21 มีนาคม 2566 - 21 เมษายน 2566 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Science Mathematic Program(SMP) 

ระดับชั้น วันที่รับสมัคร หลักฐานการรับสมัคร 
วันสอบคัดเลือก 

หรือวัดความพร้อม 
วันประกาศผล วันมอบตัว เรียนเตรียมความพร้อม/เรียนปรับพ้ืนฐาน 

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1,มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

1 ตุลาคม 2565 
เป็นต้นไป 

รูปถ่าย ขนาด 1-2 น้ิว  
จ านวน 2 รูป 

ในวันสมัคร ในวันสมัคร 
ในวันสมัคร/ 

ตามที่โรงเรียนก าหนด 
ป.4-6 21 มีนาคม 2566 - 21 เมษายน 2566 

ม.1 และ ม.4  4-24 เมษายน 2566 
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น Chinese Training Center (CTC) 

ระดับชั้น วันที่รับสมัคร หลักฐานการรับสมัคร 
วันสอบคัดเลือก 

หรือวัดความพร้อม 
วันประกาศผล วันมอบตัว เรียนเตรียมความพร้อม/เรียนปรับพ้ืนฐาน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1 ตุลาคม 2565 

เป็นต้นไป 
รูปถ่าย ขนาด 1-2 น้ิว   

จ านวน 2 รูป 
ในวันสมัคร ในวันสมัคร 

ในวันสมัคร/ 
ตามที่โรงเรียนก าหนด 

4-24 เมษายน 2566 
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