
 

ระเบียบการ 
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
---------------------------------- 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติ และทรงส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในทุกพื้นท่ีท่ีพระองค์เสด็จ ให้ได้รับ
การศึกษา โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความ
ประพฤติท่ีพึงประสงค์และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ  รับนักเรียนประเภทประจ าและไปกลับ  เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ของโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร จึง
ก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ๑. นโยบายการรับนักเรียน 
  ๑.๑  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  
รับนักเรียนทั้งประเภทประจ าและไปกลับ 
  ๑.๒  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร  รับสมัครนักเรียนที่มีภูมิล าเนา    
อยู่ในเขตจังหวัด ก าแพงเพชร  ตาก นครสวรรค์  พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์   
  ๑.๓ ผู้ปกครองต้องมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าจ่ายเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนตลอดระยะเวลา    
ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน 

๒. จ านวนที่จะรับในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๖ ห้องเรียน ๒๑๖ คน  
 ๓. สัดส่วนการรับนักเรียน จ าแนกตามประเภทการรับ ในชั้น ม. ๑ 

แสดงจ านวนนักเรียนที่จะรับทั้งหมด จ าแนกตามประเภทการรับ ในชั้น ม.๑ 
 

โควตา
จังหวัด 
(คน) 

โควตาอ าเภอ
ในจังหวัด

(คน) 

รับโดยเงื่อนไขพิเศษ 
(บุตร ตชด. บุตรเจ้าหน้าที่ 
พอสว. บุตรทหารผ่านศึก) 

สอบ
คัดเลือก 

จ านวนรวม
(คน) 

๕๕ ๔๔ ๑๑ ๑๐๘ ๒๑๖ 

  
 
 
๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 



 หน้า ๒ 

  คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๑. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า 
  ๒.  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
  ๓. เป็นโสด 
  ๔. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  ๕. สุขภาพพลานามัย  สมบูรณ์  แข็งแรง 
  ๖. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 
  คุณสมบัติเพิ่มเติม 
  ๑. นักเรียนที่จะเข้ารับการคัดเลือกในประเภทโควตาอ าเภอหรือโควตาจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม 
คือมีผลการเรียนอยู่ในล าดับที่ ๑ – ๑๐ ของโรงเรียน 
  ๒. นักเรียนที่จะเข้ารับการคัดเลือกในประเภทนักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ  
มีภูมิล าเนาอยู่ในท้องที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  
  ๓. นักเรียนรับโดยเงื่อนไขพิเศษต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  เป็นบุตรของต ารวจตระเวนชายแดน บุตรของ
เจ้าหน้าที่โครงการแพทย์อาสา พอสว. หรือ บุตรของทหารผ่านศึก   

๕. หลักฐานประกอบการสมัคร 
  ๕.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียน 
  ๕.๒ ใบรับรองจากสถานศึกษาว่าก าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือหลักฐานที่แสดงว่าจบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๕.๓ รูปถ่ายหน้าตรง เครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
  ๕.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดาและมารดา 
  ๕.๕ ส าเนาสูติบัตร 
  ๕.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

๖. ก าหนดการและเวลาการรับสมัคร การคัดเลือกและการสอบคัดเลือก  
  ๖.๑ ประเภทนักเรียนที่รับโดยมีเงื่อนไขพิเศษ (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ) 
  รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
การคัดเลือก   ด าเนินการคัดเลือกในวันเสาร์ที่  ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

  ๖.๒  ประเภทสอบคัดเลือก (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑)    
          รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 



 หน้า ๓ 

การคัดเลือก   ด าเนินการคัดเลือกในวันเสาร์ที่  ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
  ๖.๔  ประเภทสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านดนตรีกีฬา (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑)   
         รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
การคัดเลือก   ด าเนินการคัดเลือกในวันเสาร์ที่  ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ตารางสอบ ม.๑ 

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ 

วันเสาร์ที่ 
๔ มีนาคม ๒๕๖๐   

๐๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. 
ชุดที่ ๑ (คณิตศาสตร์,ภาษาไทย, 

ภาษาอังกฤษ) 

๑๐.๒๐ - ๑๑.๕๐ น.   ชุดที่ ๒ (วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ ทดสอบความสามารถด้านดนตรีกีฬา 

๗. การประกาศผลการคัดเลือกและการสอบคัดเลือก 
๗.๑ ประกาศผลที่โรงเรียนในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
๗.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ติดต่อรับเอกสารยืนยันการเข้าเรียนและเตรียมรายงานตัว  

ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการในวันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
๘. การรายงานตัว 

     ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกหรือผ่านการสอบคัดเลือก ต้องมารายงานตัวในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐   
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ   อาคารหอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
โดยจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการเริ่มเข้าเรียน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑ รายการค่าใช้จ่ายของนักเรียนไป -  กลับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายการ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
หญิง ชาย 

๑. ค่าชุดพิธีการ ๑,๙๐๐ ๑,๕๐๐ 

๒. ค่าชุดวอร์ม ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๓. ค่าหมวกพร้อมเครื่องหมาย ๕๐๐ ๘๐๐ 

๔. เสื้ออนุรักษ์ไทย ๑๕๐ ๑๕๐ 

๕. ค่าประกันอุบัติเหตุ ๒๒๐ ๒๒๐ 
๖. ค่าสมุด กระเป๋า แฟ้ม  ๖๐๐ ๖๐๐ 

๗. ค่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวมเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๕,๓๗๐ ๕,๒๗๐ 
 
 



 หน้า ๔ 

๘.๒. รายการค่าใช้จ่ายของนักเรียนประจ าหอพัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายการ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

หญิง ชาย 

๑. ค่าชุดพิธีการ ๑,๙๐๐ ๑,๕๐๐ 
๒. ค่าชุดวอร์ม ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๓. ค่าหมวกพร้อมเครื่องหมาย ๕๐๐ ๘๐๐ 
๔. เสื้ออนุรักษ์ไทย ๑๕๐ ๑๕๐ 

๕. ค่าประกันอุบัติเหตุ ๒๒๐ ๒๒๐ 

๖. ค่าสมุด กระเป๋า แฟ้ม  ๖๐๐ ๖๐๐ 
๗. ค่าอาหาร ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

๘. ค่านม ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ 

๙. ค่าซักรีด ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
๑๐. ค่าชุดหอพัก (๓ ชุด) ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

๑๑. ค่าชุดนอน (๓ ชุด) ๗๒๐ ๗๒๐ 

๑๒. ค่าผ้าปูที่นอน – ปลอกหมอน ๖๕๐ ๖๕๐ 
๑๓. ค่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๑๔. ที่นอน ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ 
๑๕. ค่าบ ารุงหอพัก ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

๑๖. ตู้เหล็กใส่เสื้อผ้า ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ 

รวมเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๒๙,๓๔๐ ๒๙,๒๔๐ 
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชรโทร. ๐- ๕๕๗๗-๓๕๐๐ , ๐-๕๕๗๗-๓๕๐๔  ในเวลาราชการ 

๘. การประกาศผลการคัดเลือกและการสอบคัดเลือกและรายงานตัว 
           ทุกประเภทประกาศผลการคัดเลือกทาง เว็บไซด์ www.swkp.ac.th และมอบตัว ในวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
           ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   
โทร.๐-๕๕๗๗-๓๕๐๓ ,๐-๕๕๗๗-๓๕๐๔ ในเวลาราชการ 
       
      ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๖๐ 
 
 
             (นายสมบัติ   ตันเจริญ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 


