ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี ที่
ทรงมีพระมหากรุณ าธิคุณ ต่อการศึกษาของชาติ จึงประกาศเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา
พัทลุง สุราษฎร์ธานี และชุมพร โดยรับนักเรียนทั้งประเภทประจำและไป - กลับ ดังนี้

การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. จำนวนที่รับสมัคร รับนักเรียนจำนวน ๒๘๒ คน
๒. ประเภทการรับนักเรียน
๒.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) จำนวน ๑ ห้อง รับนักเรียน ๓๐ คน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Mathematics Program : SMP) เป็นการ
จั ด รู ป แบบการสอนในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สำหรั บ ห้ อ งเรี ย นที่ มี แ ผนการเรี ย นที่ เน้ น การเรี ย น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป
จำนวน ๗ ห้องเรียน รับนักเรียน ๒๕๒ คน
๒.๓ สัดส่วนการรับนักเรียนแยกได้ ดังนี้
๒.๓.๑ นักเรียนโควตา
(๑) รับนักเรียนโควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร จำนวน ๕๑ คน
(๒) รับนักเรียนโควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน ๕๑ คน

๒

๒.๓.๒ นั ก เรี ย นบ้ า นใกล้ โ รงเรี ย น รั บ นั ก เรี ย นที่ มี ภู มิ ล ำเนาในเขตพื้ น ที่ ต ำบลสวนหลวง
ตำบลเชียรเขา และตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๒, ๓, ๔ และ ๕ รวมจำนวน ๕๑ คน
๒.๓.๓ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
รับนักเรียนจากบุตรทหารผ่านศึก ตำรวจตระเวนชายแดนและบุตรเจ้าหน้าที่โครงการ
แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ (พอ.สว.) จำนวน ๖ คน
๒.๓.๔ นักเรียนสอบคัดเลือก
รับนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก จำนวน ๘๗ คน
๒.๓.๕ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (กีฬา ดนตรี ศิลปะ) จำนวน ๖ คน

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดอายุ
๓.๑.๒ ผู้ ปกครองมีความพร้อมที่จะให้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการตามที่
โรงเรียนกำหนด นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่รัฐกำหนด ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๓.๑.๓ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า
๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓.๑.๔ เป็นโสด
๓.๑.๕ มีความประพฤติเรีย บร้อย สุ ขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี
๓.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป
๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดอายุ
๓.๒.๒ ผู้ปกครองมีความพร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๓.๒.๓ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า
๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓.๒.๔ เป็นโสด
๓.๒.๕ มีความประพฤติเรีย บร้อย สุ ขภาพอนามัยสมบู รณ์ แข็งแรง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี

๓

๓.๓ นักเรียนโควตา มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
๓.๓.๑ มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีผลการเรียนเป็นอันดับที่ ๑-๑๐ ของโรงเรียน
ที่ศึกษาอยู่
๓.๓.๒ มีความประสงค์จะอยู่ประจำหอพักของโรงเรียน
๓.๔ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (กีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์)
๓.๔.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดอายุ
๓.๔.๒ ผู้ปกครองมีความพร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๓.๔.๓ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓.๔.๔ เป็นโสด
๓.๔.๕ มีความประพฤติเรีย บร้อ ย สุ ขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี
๓.๔.๖ มีแฟ้มสะสมงาน ประสบการณ แสดงผลงานดีเดน ตัง้ แต่ระดับจังหวัดขึ้นไป เพื่อ
ประกอบการสมัครและการพิจารณา พรอมการวัดความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะ ตามเกณฑที่สถานศึกษา
กำหนด
๓.๔.๗ เขียนเอกสารเป็นลายลักษณอักษรวาสามารถปฏิบัติภารกิจตามความสามารถพิเศษ
ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่

๔. วิธีการคัดเลือก
๔.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)
๔.๑.๑ สอบคั ด เลื อ ก ๕ วิ ช า ได้ แ ก่ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา
วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ
๔.๑.๒ กำหนดสัดสวนของน้ำหนักคะแนน ดังนี้
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา
เท่ากับ ๒๕ : ๒๕ : ๒๐ : ๑๕ : ๑๕
๔.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป
๔.๒.๑ นักเรียนโควตา และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
(๑) สอบข้อเขียน ๕ วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อจัดหองเรียน
(๒) กำหนดสัดสวนของน้ำหนักคะแนน ดังนี้
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ
เท่ากับ ๒๐ : ๒๐ : ๒๐ : ๒๐ : ๒๐

๔

๔.๒.๒ นักเรียนสอบคัดเลือก
(๑) สอบคัดเลือก ๕ วิชา ได้แก่ วิช าวิทยาศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ
(๒) กำหนดสัดสวนของน้ำหนักคะแนน ดังนี้
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ
เท่ากับ ๒๐ : ๒๐ : ๒๐ : ๒๐ : ๒๐
๔.๓ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คัดเลือกโดย
๔.๓.๑ ทดสอบความสามารถพิเศษภาคปฏิบัติเฉพาะด้านที่สมัคร
๔.๓.๒ พิจารณาผลงานจากแฟ้มสะสมงาน เกียรติบัตรหรือรางวัลที่ได้รับ
๔.๓.๓ สอบข้อเขียน ๕ วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อจัดหองเรียน
๔.๓.๔ กำหนดสัดสวนของน้ำหนักคะแนน ดังนี้
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ
เท่ากับ ๒๐ : ๒๐ : ๒๐ : ๒๐ : ๒๐

๕. หลักฐานในการรับสมัคร
๕.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน
๕.๓ ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) และ ปพ.๑ หรือ ปพ.๗
๕.๔ รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๕.๕ แฟ้มสะสมงาน เกียรติบัตรหรือรางวัลที่ได้รับ แสดงความสามารถพิเศษ (สำหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ)
๕.๖ เอกสารอื่นๆ (สำหรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ) เช่น หนังสือรับรองบุตรทหารผ่านศึก บุตรตำรวจ
ตระเวนชายแดน บุตรเจ้าหน้าที่โครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ (พอ.สว.)

๖. กำหนดการรับสมัคร
๖.๑ รับสมัคร
๖.๑.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ นักเรียนโควตา และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่าง วันที่ ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.
หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ ถึงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐ ก่อนวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
(ถือวันประทับ ตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

๕

๖.๑.๒ นักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน และประเภทสอบคัดเลือก
รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันอังคาร ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๖.๓ สอบคัดเลือก
ผูส้ มัครทุกคนสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๓.๓๐ น. สำหรับ
นักเรียนที่สมัครประเภทที่มีความสามารถพิเศษ ต้องเข้าทดสอบความสามารถพิเศษภาคปฏิบัติเฉพาะด้าน
ตามที่สมัคร ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
๖.๔ ประกาศผลสอบคัดเลือก
วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๖.๕ การรายงานตัวและมอบตัว
นั กเรีย นที่ ผ่ านการสอบคัดเลือกให้ รายงานตัว และมอบตัว พร้อมผู้ ปกครอง และเสี ยค่าใช้จ่าย
ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นครศรีธรรมราช หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์

หลักฐานการมอบตัว
๑.
๒.
๓.
๔.

ใบมอบตัว
ปพ.๑ ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
ทะเบียนบ้านของนักเรียน ฉบับถ่ายเอกสาร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้ปกครอง ฉบับถ่ายเอกสาร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. จำนวนที่รับสมัคร รับนักเรียนจำนวน ๑๓๘ คน แยกประเภท ดังนี้
๑.๑ ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโล ยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม(SMTE)
จำนวน ๑ ห้องเรียน รับนักเรียน ๓๐ คน
โครงการห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม(Enrichment
Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) เป็นโครงการความร่วมมือ
ของหลายหน่วยงาน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นแผนการเรียนที่เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ และคอมพิ ว เตอร์ ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ผู้ ที่ มี ค วามสนใจและมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบุคลากรของชาติในอนาคต
ทางด้านวิทยาศาสตร์

๖

๑.๒. โปรแกรมวิทย์-คณิต
เป็ น โปรแกรมที่ เปิ ด สอนมี แ ผนการเรีย นที่ เน้ น การเรีย นวิท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ห้องเรียน รับนักเรียน ๓๖ คน
๑.๓ โปรแกรมภาษา-คณิต
เป็ น โปรแกรมที่ เปิ ด สอนมี แ ผนการเรี ย นที่ เน้ น การเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ภาษาไทยและ
ต่างประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ห้องเรียน รับนักเรียน ๓๖ คน
๑.๔ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป
เป็ น โปรแกรมที่ เ ปิ ด สอนมี แ ผนการเรี ย นที่ เน้ น การเรี ย นสั ง คมศึ ก ษา ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ และศิลปศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ห้องเรียน รับนักเรียน ๓๖ คน

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๒.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE)
๒.๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิ การหรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า
๒.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ย รวม ๕ ภาคเรียน(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
๒.๑.๓ เป็นโสด
๒.๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่รวมกับบุคคลอื่นได้อย่างดี
๒.๑.๕ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๒.๑.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๒.๒ โปรแกรมวิทย์-คณิต
๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ย รวม ๕ ภาคเรียน(ชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๒.๒.๒ เป็นโสด
๒.๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่รวมกับบุคคลอื่นได้อย่างดี
๒.๒.๔ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๒.๒.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

๗

๒.๓ โปรแกรมภาษา-คณิต และศิลป์ทั่วไป
๒.๓.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า
๒.๓.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๒.๓.๓ เป็นโสด
๒.๓.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่รวมกับบุคคลอื่นได้อย่างดี
๒.๓.๕ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๒.๓.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

๓. หลักฐานในการรับสมัคร
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕

ใบสมัครของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
สำเนาทะเบียนบ้าน
ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
ใบรับรองความประพฤติ

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

๕. กำหนดการรับสมัคร
๕.๑ รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ ถึงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐ ก่อนวัน ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
(ถือเอาวันประทับ ตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันอังคาร ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๕.๓ สอบคัดเลือก
วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๓.๓๐ น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

๘

๕.๔ ประกาศผลสอบคัดเลือก
วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๕.๕ การรายงานตัวและมอบตัว
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ให้ รายงานตัว และมอบตัว พร้อมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช หาก
ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์

หลักฐานการมอบตัว
๑.
๒.
๓.
๔.

ใบมอบตัว
ปพ.๑ ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
ทะเบียนบ้านของนักเรียน ฉบับถ่ายเอกสาร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้ปกครอง ฉบับถ่ายเอกสาร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอรุณ รอดสันติกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

๙

รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
------------------------------------------------ค่าใช้จ่าย
๑. นักเรียนประจำ
นักเรียนประจำ
นักเรียนชาย-หญิง

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

๓๖,๖๕๐

๑๘,๐๐๐

หมายเหตุ
รายละเอียดตามเอกสาร
ใบแทรก

๒. นักเรียน ไป-กลับ
รายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าบริการคอมพิวเตอร์และค่าจ้างผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ค่าจ้างครูต่างชาติ
ค่าสวัสดิการการกุศล
ค่าสนับสนุนห้องเรียนทางวิชาการ
รวม

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

๓. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(SMP)
สำหรั บ นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ที่ เลื อ กเรีย นห้ องเรียนพิ เศษวิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์(SMP) จ่ายเพิ่มเติม ภาคเรียนละ ๔,๕๐๐ บาท
๔. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE)
สำหรั บ นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔ ที่ เลื อ กเรีย นห้ องเรียนพิ เศษวิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(SMTE) จ่ายเพิ่มเติม ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท
๕. เรียนปรับพื้นฐาน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ คนละ ๕๐๐ บาท

๑๐

ค่าใช้จ่ายนักเรียนประจำหอพัก ม.๑ และ ม.๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

รายการ
ค่าอาหาร
ค่าบำรุงหอพัก
ค่าบริการทางการศึกษา
ค่าบริการซักรีดเสื้อผ้า
ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น
ค่าประกันของเสียหายหอพัก
ค่าประกันอุบัติเหตุ
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ค่าบริการคอมพิวเตอร์เครือข่ายและค่าจ้างผู้ดุแลระบบ
ค่าจ้างครูต่างชาติ
ค่าสวัสดิการการกุศล
ค่าสนับสนุนห้องเรียนพิเศษทางวิชาการ
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ (รายระเอียดดังแนบ)
รวมเป็นเงิน

ภาคเรียนที่ ๑
๑๐,๘๕๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๑๕๐
๖๕๐
๔๗๐
๓๘๐
๑๐๐
๒๕๐
๑๖,๑๐๐
๓๖,๖๕๐

ภาคเรียนที่ ๒
๙,๕๕๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒๐๐
๖๕๐
๔๗๐
๓๘๐
๒๕๐
๑๘,๐๐๐

๑๑

ใบแทรก
รายการอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของนักเรียนประจำหอพัก ชั้น ม.๑ และ ม.๔
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ที่

รายการ

จำนวน

๑
๒
๓
๔

ชุดพิธีการพร้อมเครื่องหมาย
เสื้อยืดคอปก (สีกรมท่า, เหลือง,ฟ้า,ดำ)
เสื้อยืดคอกลม (สีกรมท่า, เขียว,แดง)
กางเกงยืดขาสั้น (สีดำ๑ ตัว,กรมท่า ๒ ตัว,
แดง ๑ ตัวสีฟ้า ๒ ตัว, สีเหลือง ๑ ตัว)
ชุดนอนนักเรียนหญิงขาสามส่วน
ชุดนอนนักเรียนชายขายาว
ชุดพละโรงเรียน
ผ้าปูที่นอน+ปลอกหมอน
หมอนหนุน
ถุงใส่ผ้าส่งซัก-รีด
ถุงใส่เอกสารตราโรงเรียน
กระเป๋า(หนัง)นักเรียน
กระเป๋าเป้(ตราโรงเรียน)
ค่าปักรหัส-ชื่อนักเรียน
ค่าชุดขาวปฏิบัติธรรม
ตู้เสื้อผ้า(ตู้เหล็ก ๒ บาน)
รวมเงิน

๑ ชุด
๔ ตัว
๓ ตัว
๗ ตัว

ราคา/
หน่วย
๒,๘๐๐
๒๓๐
๑๘๐
๑๘๐

๔ ชุด
๔ ชุด
๒ ชุด
๒ ชุด
๑ ใบ
๒ ใบ
๑ ใบ
๑ ใบ
๑ ใบ
๑ ชุด
๑ ใบ

๒๘๐
๒๘๐
๔๔๐
๔๐๐
๑๘๐
๑๖๐
๑๕๐
๔๕๐
๓๐๐
๓๘๐
๔,๕๐๐

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

รวมเงิน
๒,๘๐๐
๙๒๐
๕๔๐
๑,๒๖๐
๑,๑๒๐
๘๘๐
๘๐๐
๑๘๐
๓๒๐
๑๕๐
๔๕๐
๓๐๐
๑,๕๐๐
๓๘๐
๔,๕๐๐
๑๖,๑๐๐

ขนาด
เสื้อ-กางเกง

๑๒
ใบสมัครเลขที่........................
สมัครวันที่......../........../..........

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑.๕
นิ้ว
จำนวน ๑ รูป

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ(ด.ช./ด.ญ.)............................นามสกุล........................เลขประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่..............................เดือน................................................พ.ศ. ........................อายุ.......................ปี
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...........ซอย............................ถนน..............................ตำบล........................................
อำเภอ...................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..................................
 จบ  กำลังศึกษา ชัน้ ป.๖ จากโรงเรียน............................................................................................................
อำเภอ................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..................................
ชื่อผู้ปกครอง......................................................................อายุ...................ปี อาชีพ........................................................
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...........ซอย............................ถนน..............................ตำบล........................................
อำเภอ...................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..................................
 มีความประสงค์จะเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)
 ประเภทโควตา
 ประเภทบ้านใกล้โรงเรียน
 ประเภทบุตรทหารผ่านศึก ตำรวจตระเวนชายแดนและบุตรเจ้าหน้าที่โครงการแพทย์ พอ.สว.
 ประเภทการสอบคัดเลือก
 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้าน
ดนตรี
กีฬา
ศิลปะ
นาฏศิลป์
อื่นๆ...........
ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร
ลงชื่อ....................................................................ผู้ปกครอง
เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
 ครบถ้วน
 นักเรียนไป-กลับ
 ไม่ครบ ขาด...................................................
 นักเรียนประจำอยู่หอพัก
ลงชื่อ.....................................................................
ลงชื่อ...................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใบสมัครเลขที่.................
สำหรับผู้สมัคร
สมัครวันที่....../......../........

ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.)......................................................นามสกุล....................................................
(นักเรียนทุกคนให้เข้าสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๓๐ น.
สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
และทดสอบความสามารถพิเศษ เวลา ๑๔.๐๐ น.)
SCAN ME

ประกาศการรับสมัคร
นักเรียน

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑.๕ นิ้ว
จำนวน ๑ รูป

ลงชื่อ............................................................ผู้สมัค ร
ลงชื่อ............................................................ผู้ออกบัตร

๑๓

ใบรับรองผลการเรียน
ใช้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อ – สกุล นักเรียน................................................................ เลขประจำตัว........................
เกิดวันที่...................เดือน........................................พ.ศ. ............... นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียน............................................................................................................
อำเภอ..........................................จังหวัด............................................มีผลการเรียน ดังนี้
ชั้น

ผลการเรียนเฉลี่ย

ผลการเรียน
ผลการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
เฉลี่ย
ได้ผลการเรียนเป็นอันดับที่.............................ของโรงเรียน

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

ลงชื่อ.......................................................
(...................................................)
หัวหน้าสถานศึกษา
(ประทับตราโรงเรียน)

๑๔

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑.๕
นิ้ว
จำนวน ๑ รูป

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

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ(ด.ช./ด.ญ.).............................นามสกุล...........................เลขประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่..............................เดือน................................................พ.ศ. ........................อายุ.......................ปี
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...........ซอย............................ถนน.................................ตำบล.....................................
อำเภอ.................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..................................
 จบ  กำลังศึกษา ชัน้ ม.๓ โรงเรียน...................................................................................................................
อำเภอ..................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..................................
ชื่อผู้ปกครอง......................................................................อายุ...................ปี อาชีพ........................................................
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...........ซอย.............................ถนน...............................ตำบล......................................
อำเภอ...................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.................................
ให้เลือกโปรแกรมตามความถนัด ๒ โปรแกรม โดยใส่หมายเลขตามลำดับความต้องการหน้าโปรแกรมที่ต้องการ (กรณีที่ผล
การสอบได้คะแนนไม่ถึงตามโปรแกรมที่เลือกอันดับ ๑ จะตัดไปอยู่โปรแกรมที่เลือกอันดับ ๒ แทน)
.............. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม (SMTE)
.............. โปรแกรมวิทย์-คณิต
.............. โปรแกรมภาษา-คณิต
ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร
.............. โปรแกรมศิลป์ทั่วไป
ลงชื่อ....................................................................ผู้ปกครอง
เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน
 ครบถ้วน
 ไม่ครบ ขาด...................................................

เจ้าหน้าที่รับสมัคร
 อยู่ประจำหอพัก
 ไป-กลับ

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

สำหรับผู้สมัคร

ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................นามสกุล...............................................
(ให้เข้าสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องเรียนพิเศษ SMTE สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.)
SCAN ME

ประกาศการรับสมัคร
นักเรียน

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑.๕ นิ้ว
จำนวน ๑ รูป

ลงชื่อ............................................................ผู้สมัคร
ลงชื่อ............................................................ผู้ออกบัตร

๑๕

ใบรับรองผลการเรียน
ใช้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อ – สกุล นักเรียน.......................................................................เลขประจำตัว............................
เกิดวันที่...................เดือน........................................พ.ศ. ...............นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียน............................................................................................................
อำเภอ............................................จังหวัด....................................................มีผลการเรียน ดังนี้

ชั้นปีที่ศึกษา

ผลการเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์
(รวมทุกวิชา)
(วิชาพื้นฐาน)

ผลการเรียน
วิทยาศาสตร์
(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....................................................
(...................................................)
หัวหน้าสถานศึกษา
(ประทับตราโรงเรียน)

๑๖

กำหนดการรับสมัครคัดเลือก สอบคัดเลือก รายงานและมอบตัวนักเรียน
เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

๒๒ - ๒๖ ก.พ. ๖๓ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. นักเรียนรับใบสมัครและสมัคร
๓ มี.ค. ๖๓
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบคัดเลือก
๗ มี.ค. ๖๓
๐๙.๐๐-๑๓.๓๐ น. - ทดสอบข้อเขียนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ทุกประเภท)
๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. - ทดสอบความสามารถพิเศษเฉพาะทางภาคปฏิบัติ
(เฉพาะผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ)
๘ มี.ค. ๖๓
๐๙.๐๐-๑๓.๓๐ น. ทดสอบข้อเขียนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์
๘ มี.ค. ๖๓

๑๓ มี.ค. ๖๓

๒๑ มี.ค. ๖๓

๒๐ เม.ย. ๖๓ ๑ พ.ค. ๖๓
๑๔ พ.ค. ๖๓
๑๕ พ.ค. ๖๓
๑๖–๑๗ พ.ค. ๖๒
๑๘ พ.ค. ๖๓

หมายเหตุ
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ปิดประกาศ, เว็บไซต์โรงเรียน
สอบวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

สอบวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
และสอบสัมภาษณ์
๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ทดสอบข้อเขียนนักเรียน
สอบ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประกาศผลการสอบและการคัดเลือก
ปิดประกาศ,
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เว็บไซต์โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกประเภท
๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน
และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ เรียนปรับพื้นฐาน
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นักเรียนประจำเข้าหอพักทุกระดับชัน้
ครูลงชื่อปฏิบัตงิ าน/ประชุม
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประจำ
ทุกระดับชัน้
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

สอบถามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ ๐-๗๕๗๗-๒๖๓๓, ๐๘-๑๒๓๖-๕๕๔๔ และ www.swnks.ac.th

