ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ซึง่ ตัง้ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีที่ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณตํอการศึกษาของชาติ จึงประกาศเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข๎าเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา
พัทลุง สุราษฎร์ธานี และชุมพร โดยรับนักเรียนทั้งประเภทประจาและไป-กลับ ดังนี้

การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. จานวนที่รับสมัคร รับนักเรียนจานวน ๒๘๘ คน
๒. ประเภทการรับนักเรียน
๒.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) จานวน ๑ ห๎อง รับนักเรียน ๓๐ คน
ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Mathematics Program : SMP) เป็นการ
จั ด รู ป แบบการสอนในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต๎ น ส าหรั บ ห๎ อ งเรี ย นที่ มี แ ผนการเรี ย นที่ เ น๎ น การเรี ย น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป
จานวน ๗ ห๎องเรียน
รับนักเรียน ๒๕๘ คน
๒.๓ สัดส่วนการรับนักเรียนแยกได้ ดังนี้
๒.๓.๑ นักเรียนโควตา
(๑) รับนักเรียนโควตาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา พัทลุง สุราษฎร์ธานี และ
ชุมพร จานวน ๕๗ คน
(๒) รับนักเรียนโควตาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช จานวน ๕๗ คน
(๓) รับนักเรียนบ๎านใกล๎โรงเรียน จานวน ๕๗ คน
๒.๓.๒ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
รับนักเรียนจากบุตรทหารผํานศึ ก ตารวจตระเวนชายแดนและบุตรเจ๎าหน๎าที่โครงการ
แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์(พอ.สว.) จานวน ๑๔ คน

๒

๒.๓.๓ นักเรียนสอบคัดเลือก
รับนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก จานวน ๙๖ คน
๒.๓.๔ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (กีฬา ดนตรี ศิลปะ) จานวน ๗ คน

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)
๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเทําหรือกาลังศึกษาอยูํในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทํา ไมํจากัดอายุ เป็นโสด
๓.๑.๒ ผู๎ปกครองมีความพร๎อมที่จะให๎การสนับสนุนคําใช๎จํายในกิจกรรมของโครงการตามที่
โรงเรียนกาหนด นอกเหนือจากคําใช๎จํายพื้นฐานที่รัฐกาหนด ตลอดเวลาที่ศึกษาอยูํ
๓.๑.๓ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไมํต่ากวํา
๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
ไมํต่ากวํา ๒.๕๐
๓.๑.๔ มีความประพฤติเรียบร๎อย สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎เป็น
อยํางดี
๓.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป
๓.๒.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเทําหรือกาลังศึกษาอยูํในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทํา ไมํจากัดอายุ เป็นโสด
๓.๑.๒ ผู๎ปกครองมีความพร๎อมทีจ่ ะให๎การสนับสนุนคําใช๎จําย ตลอดเวลาที่ศึกษาอยูํ
๓.๑.๓ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไมํต่ากวํา
๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
ไมํต่ากวํา ๒.๕๐
๓.๑.๔ มีความประพฤติเรียบร๎อย สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎เป็น
อยํางดี
๓.๓ นักเรียนโควตา มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
๓.๓.๑ มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีผลการเรียนเป็นอันดับที่ ๑-๑๐ ของโรงเรียนที่
ศึกษาอยูํ
๓.๓.๒ มีความประสงค์จะอยูํประจาหอพักของโรงเรียน
๓.๔ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (กีฬา ดนตรี ศิลปะ)
๓.๔.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเทําหรือกาลังศึกษาอยูํในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทํา ไมํจากัดอายุ เป็นโสด
๓.๔.๒ ผู๎ปกครองมีความพร๎อมทีจ่ ะให๎การสนับสนุนคําใช๎จําย ตลอดเวลาที่ศึกษาอยูํ
๓.๔.๓ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไมํต่ากวํา
๒.๕๐
๓.๔.๔ มีความประพฤติเรียบร๎อย สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎เป็น
อยํางดี

๓

๓.๔.๕ มี แ ฟ้ มสะสมงาน ประสบการณ แสดงผลงานดี เ ดน ตั้ ง แตํ ร ะดับ จั ง หวั ด ขึ้ น ไป เพื่ อ
ประกอบการสมัครและการพิจารณา พรอมการวัดความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะ ตามเกณฑที่สถานศึกษา
กาหนด
๓.๔.๖ เขียนเอกสารเป็ นลายลักษณอักษรวาสามารถปฏิบัติภ ารกิจตามความสามารถพิเศษ
ในขณะที่กาลังศึกษาอยูํ

๔. วิธีการคัดเลือก
๔.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)
๔.๑.๑ สอบคัดเลือก ๕ วิช า ได๎แกํ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสั งคมศึกษา
วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ
๔.๑.๒ กาหนดสัดสวนของน้าหนักคะแนน ดังนี้
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา
เทํากับ 25 : 25 : 20 : 15 : 15
๔.๒ ประเภทนักเรียนทัว่ ไป
๔.๒.๑ นักเรียนโควตา และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
(๑) สอบข๎อเขียน ๕ วิชา ได๎แกํ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อจัดหองเรียน
(๒) กาหนดสัดสวนของน้าหนักคะแนน ดังนี้
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ
เทํากับ 20 : 20 : 20 : 20 : 20
๔.๒.๒ นักเรียนสอบคัดเลือก
(๑) สอบคัดเลือก ๕ วิชา ได๎แกํ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิต ศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ
(๒) กาหนดสัดสวนของน้าหนักคะแนน ดังนี้
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ
เทํากับ 20 : 20 : 20 : 20 : 20
๔.๓ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คัดเลือกโดย
๔.๓.๑ ทดสอบความสามารถพิเศษภาคปฏิบัติเฉพาะด๎านที่สมัคร
๔.๓.๒ พิจารณาผลงานจากแฟ้มสะสมงาน เกียรติบัตรหรือรางวัลที่ได๎รับ
๔.๓.๓ สอบขอเขียน ๕ วิชา ได๎แกํ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อจัดหองเรียน
๔.๓.๔ กาหนดสัดสวนของน้าหนักคะแนน ดังนี้
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ
เทํากับ 20 : 20 : 20 : 20 : 20

๕. หลักฐานในการรับสมัคร
๕.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
๕.๒ สาเนาทะเบียนบ๎าน

๔

๕.๓ ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย(ตามแบบฟอร์มที่กาหนด) และ ปพ.๑ หรือ ปพ.๗
๕.๔ รูปถํายชุดนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๕.๕ แฟ้มสะสมงาน เกียรติบัตรหรือรางวัลที่ได๎รับ แสดงความสามารถพิเศษ (สาหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ)
๕.๖ เอกสารอื่นๆ (สาหรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ) เชํน หนังสือรับรองบุตรทหารผํานศึก บุตรตารวจตระเวนชายแดน บุตรเจ๎าหน๎าที่โครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ (พอ.สว.)

๖. กาหนดการรับสมัคร
๖.๑ รับสมัคร
๖.๑.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ นักเรียนโควตา และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ยื่นใบสมัครด๎วยตนเองระหวําง วันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หรือสํงใบสมัครพร๎อม
หลักฐานทางไปรษณีย์ ถึงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ต.สวนหลวง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐ กํอนวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์
เป็นสาคัญ)
๖.๑.๒ นักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน และประเภทสอบคัดเลือก
รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด๎วยตนเอง ระหวํางวันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานกลุํมบริหารงานวิชาการ (ไมํเว๎นวันหยุดราชการ)
๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๖.๓ สอบคัดเลือก
ผู๎สมัครทุกคนสอบข๎อเขียนในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐–๑๓.๓๐ น. สาหรับ
นักเรียนที่สมัครประเภทที่มีความสามารถพิเศษ ต๎องเข๎าทดสอบความสามารถพิเศษภาคปฏิบัติเฉพาะด๎ าน
ตามที่สมัคร ตั้งแตํเวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต๎นไป
๖.๔ ประกาศผลสอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๖.๕ การรายงานตัวและมอบตัว
นักเรียนทีผ่ ํานการสอบคัดเลือกให๎รายงานตัวและมอบตัวพร๎อมผู๎ปกครอง และเสียคําใช๎จําย
ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นครศรีธรรมราช หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์
หลักฐานการมอบตัว
๑. ใบมอบตัว
๒. ปพ.๑ ฉบับจริงและฉบับถํายเอกสาร (พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง)
๓. ทะเบียนบ๎านของนักเรียน ฉบับถํายเอกสาร (พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง)
๔. ทะเบียนบ๎านของบิดา มารดา และผู๎ปกครอง ฉบับถํายเอกสาร (พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง)

๕

การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. จานวนที่รับสมัคร รับนักเรียนจานวน ๑๓๘ คน แยกประเภท ดังนี้
๑.๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) จานวน
๑ ห๎องเรียน รับนักเรียน ๓๐ คน
โครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม(Enrichment
Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) เป็นโครงการความ
รํวมมือของหลายหนํวยงาน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นแผนการเรียนที่เน๎นการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงสํงเสริมผู๎ที่มีความสนใจและ
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบุคลากรของชาติในอนาคต
ทางด๎านวิทยาศาสตร์
๑.๒. โปรแกรมวิทย์-คณิต
เป็ น โปรแกรมที่ เ ปิ ดสอนมี แผนการเรีย นที่ เ น๎นการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๑ ห๎องเรียน รับนักเรียน ๓๖ คน
๑.๓ โปรแกรมภาษา-คณิต
เป็ น โปรแกรมที่ เ ปิ ด สอนมี แ ผนการเรี ย นที่ เ น๎ น การเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ภาษาไทยและ
ตํางประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๑ ห๎องเรียน รับนักเรียน ๓๖ คน
๑.๔ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป
เป็ น โปรแกรมที่ เ ปิ ด สอนมี แ ผนการเรี ย นที่ เ น๎ น การเรี ย นสั ง คมศึ ก ษา ภาษาไทย
ภาษาตํางประเทศ และศิลปศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๑ ห๎องเรียน รับนักเรียน ๓๖ คน

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๒.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE)
๒.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเทํา หรือกาลังศึกษาอยูํในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทํา
๒.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไมํต่ากวํา ๒.๗๕ และต๎องมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ภาคเรียน ไมํต่ากวํา ๒.๗๕
๒.๑.๓ เป็นโสด
๒.๑.๔ มีความประพฤติเรียบร๎อย มีระเบียบวินัย และอยูํรวมกับบุคคลอื่นได๎อยํางดี
๒.๑.๕ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๒.๑.๖ ผู๎ปกครองมีความพร๎อมที่จะสนับสนุนคําใช๎จํายตลอดเวลาที่ศึกษาอยูํ
๒.๒ โปรแกรมวิทย์-คณิต
๒.๒.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเทํา หรือกาลังศึกษาอยูํในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทํา

๖

มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไมํต่ากวํา ๒.๕๐ และต๎องมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ภาคเรียน ไมํต่ากวํา ๒.๕๐
๒.๒.๓ เป็นโสด
๒.๒.๔ มีความประพฤติเรียบร๎อย มีระเบียบวินัย และอยูํรวมกับบุคคลอื่นได๎อยํางดี
๒.๒.๕ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๒.๒.๖ ผู๎ปกครองมีความพร๎อมที่จะสนับสนุนคําใช๎จํายตลอดเวลาที่ศึกษาอยูํ
๒.๓ โปรแกรมภาษา-คณิต และศิลป์ทั่วไป
๒.๓.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเทํา หรือกาลังศึกษาอยูํในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทํา
๒.๓.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไมํต่ากวํา ๒.๐๐
๒.๓.๓ เป็นโสด
๒.๓.๔ มีความประพฤติเรียบร๎อย มีระเบียบวินัย และอยูํรวมกับบุคคลอื่นได๎อยํางดี
๒.๓.๕ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๒.๓.๖ ผู๎ปกครองมีความพร๎อมที่จะสนับสนุนคําใช๎จํายตลอดเวลาที่ศึกษาอยูํ

๓. หลักฐานในการรับสมัคร
๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
๓.๒ สาเนาทะเบียนบ๎าน
๓.๓ ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย (ตามแบบฟอร์มที่กาหนด)
๓.๕ รูปถํายนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๓.๖ ใบรับรองความประพฤติ

๔. วิธีการคัดเลือก
๔.๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
สอบข๎อเขียนโดยใช๎ข๎อสอบสํวนกลาง ๒ วิชา ได๎แกํ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์
๔.๒ โปรแกรมห้องวิทย์-คณิต, โปรแกรมภาษา-คณิต และโปรแกรมศิลป์ทั่วไป
สอบข๎อเขียน ๕ วิชา ได๎แกํ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย
และวิชาภาษาอังกฤษ
๔.๓ สอบสัมภาษณ์

๕. กาหนดการรับสมัคร
๕.๑ รับสมัคร
ยื่ น ใบสมัครด๎ว ยตนเองระหวําง วัน ที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๑ หรือสํ งใบสมัครพร๎อ ม
หลักฐานทางไปรษณีย์ ถึงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ตาบลสวนหลวง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จั งหวัด นครศรี ธ รรมราช ๘๐๑๙๐ กํอนวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ถือเอาวัน
ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)

๗

๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๕.๓ สอบคัดเลือก
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐–๑๓.๓๐ น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๔.๐๐ น.
๕.๔ ประกาศผลสอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๕.๕ การรายงานตัวและมอบตัว
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได๎ให๎รายงานตัว และมอบตัวพร๎อมผู๎ปกครอง ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช หากไมํมา
รายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาดังกลําวให๎ถือวําสละสิทธิ์
หลักฐานการมอบตัว
๑ ใบมอบตัว
๒ ปพ.๑ ฉบับจริงและฉบับถํายเอกสาร (พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง)
๓ ทะเบียนบ๎านของนักเรียน ฉบับถํายเอกสาร (พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง)
๔ ทะเบียนบ๎านของบิดา มารดา และผู๎ปกครอง ฉบับถํายเอกสาร (พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง)
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุภาพ เต็มรัตน์)
ผู๎อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นครศรีธรรมราช

๘

รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
------------------------------------------------ค่าใช้จ่าย
๑. นักเรียนประจา
นักเรียนประจา
นักเรียนชาย-หญิง

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

๓๕,๕๐๐

๑๘,๒๐๐

หมายเหตุ
รายละเอียดตามเอกสาร
ใบแทรก

๒. นักเรียน ไป-กลับ
รายการ
คําประกันอุบัติเหตุ
คําบริการคอมพิวเตอร์และคําจ๎างผู๎ดูแลระบบเครือขําย
คําจ๎างครูตํางชาติ
คําสวัสดิการการกุศล
คําสนับสนุนห๎องเรียนทางวิชาการ
รวม

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ หมายเหตุ
๑๕๐
๔๗๐
๔๗๐
๓๘๐
๓๘๐
๑๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๑,๓๕๐
๑,๑๐๐

๓. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(SMP)
ส าหรั บ นั กเรี ย นในระดับ ชั้ นมัธ ยมศึ กษาปีที่ ๑ ที่เลื อ กเรียนห๎ องเรี ยนพิเศษวิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์(SMP) จํายเพิ่มเติม ภาคเรียนละ ๔,๕๐๐ บาท
๔. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE)
ส าหรั บ นั กเรี ย นในระดับ ชั้ นมัธ ยมศึ กษาปีที่ ๔ ที่เลื อ กเรียนห๎ องเรียนพิเศษวิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม(SMTE) จํายเพิ่มเติม ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๕. เรียนปรับพื้นฐาน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ม. ๔ คนละ ๕๐๐ บาท

๙

ค่าใช้จ่ายนักเรียนประจาหอพัก ม.๑ และ ม.๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

คําอาหาร
บารุงหอพัก
บริการทางการศึกษา
บริการซักรีดเสื้อผ๎า
รักษาพยาบาลเบื้องต๎น
ประกันของเสียหายหอพัก
ประกันอุบัติเหตุ
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
บริการคอมพิวเตอร์ เครือขําย และ
คําจ๎างผู๎ดูแลระบบ
คําจ๎างครูตํางชาติ
คําสวัสดิการการกุศล
คําสนับสนุนห๎องเรียนทางวิชาการ
อุปกรณ์เครื่องใช๎ตํางๆ
(รายละเอียดดังแนบ)
รวมเงิน

ภาคเรียนที่ ๑
๑๐,๔๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑๕๐
๑,๐๐๐
๑๕๐
๖๕๐
๔๗๐

ภาคเรียนที่ ๒
๙,๘๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑๕๐
๖๕๐
๔๗๐

๓๘๐
๑๐๐
๒๕๐
๑๕,๔๕๐

๓๘๐
๒๕๐
-

๓๕,๕๐๐

๑๘,๒๐๐

๑๐

ใบแทรก
รายการอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของนักเรียนประจาหอพัก ชั้น ม.๑ และ ม.๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

รายการ
จานวน ราคา/หน่วย
ชุดพิธีการพร๎อมเครื่องหมาย
๑ ชุด
๒,๘๐๐
เสื้อยืดคอปก (สีกรมทํา ,เหลือง,ฟ้า,ขาว)
๔ ตัว
๒๑๐
เสื้อยืดคอกลม (สีกรมทํา ,เขียว,แดง,ขาว)
๔ ตัว
๑๖๐
กางเกงยืดขาสั้น(สีขาว ๒ ตัว,กรมทํา ๒ ตัว,
๘ ตัว
๑๖๐
สีฟ้า ๒ ตัว, สีแดง ๑ ตัว, สีเหลือง ๑ ตัว)
ชุดนอนนักเรียนหญิงขาสามสํวน
๔ ชุด
๒๘๐
ชุดนอนนักเรียนชายขายาว
๔ ชุด
๒๘๐
ชุดพลศึกษาโรงเรียน
๒ ชุด
๔๒๐
ผ๎าปูที่นอน, ปลอกหมอน
๒ ชุด
๓๘๐
หมอนหนุน
๑ ใบ
๑๘๐
ถุงใสํผ๎าสํงซัก-รีด
๒ ใบ
๑๕๐
ถุงใสํเอกสารตราโรงเรียน
๑ ใบ
๑๕๐
กระเป๋านักเรียน
๑ ใบ
๔๒๐
กระเป๋าเดินทาง (แบบล๎อเลื่อน)
๑ ใบ
๕๒๐
คําปักรหัส-ชื่อนักเรียน
ตู๎เสื้อผ๎า(ตู๎เหล็ก ๒ บาน)
๑ หลัง
๔,๕๐๐
รวมเงิน (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ

รวมเงิน
๒,๘๐๐
๘๔๐
๖๔๐
๑,๒๘๐
๑,๑๒๐
๘๔๐
๗๖๐
๑๘๐
๓๐๐
๑๕๐
๔๒๐
๕๒๐
๑,๑๐๐
๔,๕๐๐
๑๕,๔๕๐

รายการที่ ๑-๑๓ เป็นของสํวนตัวที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน
รายการที่ ๑๔ ใช๎เก็บเสื้อผ๎าและของใช๎สํวนตัว เมือ่ นักเรียนจบการศึกษาหรือ
ออกจากหอพักผู๎ปกครองสามารถนากลับบ๎านได๎

๑๑
ใบสมัครเลขที่........................
สมัครวันที่......../........../..........

ติดรูปถําย
ขนาด ๑.๕
นิ้ว
จานวน ๑ รูป

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ(ด.ช./ด.ญ.).......................นามสกุล....................เลขประจาตัวประชาชน
เกิดวันที่..............................เดือน................................................พ.ศ. ........................อายุ.......................ปี
ปัจจุบันอยูํบ๎านเลขที่..............หมูํที่...........ซอย............................ถนน........................ตาบล.................................
อาเภอ..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..................................
 จบ  กาลังศึกษา ชั้น ป.๖ จากโรงเรียน...............................................................................................
อาเภอ..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..................................
ชื่อผู๎ปกครอง..................................................................อายุ...................ปี อาชีพ...............................................
ปัจจุบันอยูํบ๎านเลขที่..............หมูํที่...........ซอย............................ถนน........................ตาบล.................................
อาเภอ..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์. .......................โทรศัพท์..................................
 มีความประสงค์จะเรียนห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)
 ประเภทโควตา
 ประเภทบ๎านใกล๎โรงเรียน
 ประเภทบุตรทหารผํานศึก ตารวจตระเวนชายแดนและบุตรเจ๎าหน๎าที่โครงการแพทย์ พอ.สว.
 ประเภทการสอบคัดเลือก
 ประเภทความสามารถพิเศษ ด๎าน
ดนตรี
กีฬา
ศิลปะ
ลงชื่อ....................................................................ผู๎สมัคร
ลงชื่อ....................................................................ผู๎ปกครอง
เจ๎าหน๎าที่ตรวจหลักฐาน

เจ๎าหน๎าที่รับสมัคร
 ครบถ๎วน
 นักเรียนไป-กลับ
 ไมํครบ ขาด...................................................  นักเรียนประจาอยูํหอพัก
ลงชื่อ.....................................................................
ลงชื่อ...................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใบสมัครเลขที่.................
สมัครวันที่....../......../........

สาหรับผู๎สมัคร
ติดรูปถําย
ขนาด ๑.๕ นิ้ว
จานวน ๑ รูป

ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.)................................................นามสกุล.........................................
(นักเรียนทุกคนให๎เข๎าสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ)
ลงชื่อ............................................................ผู๎สมัคร
ลงชื่อ............................................................ผู๎ออกบัตร

๑๒

ใบรับรองผลการเรียน
ใช้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อ – สกุล นักเรียน................................................................ เลขประจาตัว........................
เกิดวันที่...................เดือน........................................พ.ศ. ............... นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียน............................................................................................................
อาเภอ..........................................จังหวัด............................................มีผลการเรียน ดังนี้
ชั้น

ผลการเรียนเฉลี่ย

ผลการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์

ผลการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
เฉลี่ย
ได้ผลการเรียนเป็นอันดับที่.............................ของโรงเรียน
ลงชื่อ......................................................
(................................................)
นายทะเบียน

ลงชื่อ..........................................................
(...................................................)
หัวหน๎าสถานศึกษา
(ประทับตราโรงเรียน)

๑๓

ติดรูปถําย
ขนาด ๑.๕
นิ้ว
จานวน ๑ รูป

ใบสมัครเลขที่.................
สมัครวันที่....../......./..........

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

---------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ(ด.ช./ด.ญ.).......................นามสกุล....................เลขประจาตัวประชาชน
เกิดวันที่..............................เดือน................................................พ.ศ. ........................อายุ.......................ปี
ปัจจุบันอยูํบ๎านเลขที่..............หมูํที่...........ซอย............................ถนน........................ตาบล.................................
อาเภอ..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..................................
 จบ  กาลังศึกษา ชั้น ม.๓ โรงเรียน......................................................................................................
อาเภอ..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..................................
ชื่อผู๎ปกครอง..................................................................อายุ...................ปี อาชีพ................................. ..............
ปัจจุบันอยูํบ๎านเลขที่..............หมูํที่...........ซอย............................ถนน........................ตาบล................................
อาเภอ..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.................................
ให๎เลือกโปรแกรมตามความถนัด ๒ โปรแกรม โดยใสํหมายเลขตามลาดับความต๎องการหน๎าโปรแกรมที่ต๎องการ
(กรณีที่ผลการสอบได้คะแนนไม่ถึงตามโปรแกรมที่เลือกอันดับ ๑ จะตัดไปอยู่โปรแกรมที่เลือกอันดับ ๒ แทน)
.............. ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม
.............. โปรแกรมวิทย์-คณิต
.............. โปรแกรมภาษา-คณิต
ลงชื่อ....................................................................ผู๎สมัคร
.............. โปรแกรมศิลป์ทั่วไป
ลงชื่อ....................................................................ผู๎ปกครอง
เจ๎าหน๎าที่ตรวจหลักฐาน
 ครบถ๎วน
 ไมํครบ ขาด...................................................

เจ๎าหน๎าที่รับสมัคร
 อยูํประจาหอพัก
 ไป-กลับ

ลงชื่อ.....................................................................

ลงชื่อ...................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใบสมัครเลขที่.................
สมัครวันที่......./......../..............

สาหรับผู๎สมัคร

ติดรูปถําย
ขนาด ๑.๕ นิ้ว
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................นามสกุล......................................... จานวน ๑ รูป
(ให๎เข๎าสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๔.๐๐ น.)
ลงชื่อ............................................................ผู๎สมัคร
ลงชื่อ............................................................ผู๎ออกบัตร

๑๔

ใบรับรองผลการเรียน
ใช้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อ – สกุล นักเรียน.......................................................................เลขประจาตัว............................
เกิดวันที่...................เดือน........................................พ.ศ. ...............นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียน............................................................................................................
อาเภอ............................................จังหวัด....................................................มีผลการเรียน ดังนี้
ชั้นปีที่ศึกษา

ผลการเรียน ผลการเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(รวมทุกวิชา)
(วิชาพื้นฐาน) (วิชาพื้นฐาน)

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เฉลี่ย

ลงชื่อ......................................................
(................................................)
นายทะเบียน

ลงชื่อ..........................................................
(...................................................)
หัวหน๎าสถานศึกษา
ประทับตราโรงเรียน

๑๕

กาหนดการรับสมัครคัดเลือก สอบคัดเลือก รายงานและมอบตัวนักเรียน
เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

๒๔-๒๘ ก.พ. ๖๑ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. นักเรียนรับใบสมัครและสมัคร
๕ มี.ค. ๖๑
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
๑๐ มี.ค. ๖๑
๐๙.๐๐-๑๓.๓๐ น. -ทดสอบข๎อเขียนนักเรียนระดับชั้น ม.๑
(ทุกประเภท)
๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. - ทดสอบความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
ภาคปฏิบัติ (เฉพาะผู๎สมัครประเภท
ความสามารถพิเศษ)
๑๑ มี.ค. ๖๑
๐๙.๐๐-๑๓.๓๐ น. ทดสอบข๎อเขียนนักเรียนระดับชั้น ม.๔
๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์
๑๕ มี.ค. ๖๑
๒๔ มี.ค. ๖๑

ประกาศผลการสอบและการคัดเลือก
๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่ได๎รับ
คัดเลือกทุกประเภท
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สอบถามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได๎ที่
โทรศัพท์ ๐-๗๕๗๗-๒๖๓๓, ๐๘-๙๙๐๙-๐๗๖๖
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