
 
ประกาศโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครินทร ์กําแพงเพชร 

เรื่อง การรบัสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

---------------------------------- 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร จัดต้ังขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ                            
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติ และทรงส่งเสริมและสนับสนุน
เยาวชนในทุกพ้ืนที่ที่พระองค์เสด็จ ให้ได้รบัการศึกษา โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ
เป็นอย่างดี มีคุณธรรมและจรยิธรรม มีความประพฤติที่พึงประสงค์และสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ 
รับนักเรียนประเภทประจําและไปกลับ  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  โรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์กําแพงเพชร จึง
กําหนดหลักเกณฑ์การรับสมคัรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมธัยมศึกษาปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 ๑. นโยบายของโรงเรียน 
  ๑.๑  พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ ส่งเสริมให้ครมูีโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านอ่ืน ๆ ที่จําเป็น  เพ่ือให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  ๑.๒ ปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย เน้น
การบูรณาการ  เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทางวิชาการ มีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
  ๑.๓  ส่งเสริมให้นักเรียนมี คณุธรรม จริยธรรม มคีุณลักษณะและค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยจัดกิจกรรม
ในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้หลักประชาธิปไตย รู้จักการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
  ๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีสุนทรยีภาพทั้งทางด้านดนตรี ศิลปะและกีฬา 
  ๑.๕  พัฒนาขดีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้า 
  ๑.๖  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  ๑.๗ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งมอมเมายั่วยุ ปลอดจากอบายมุขและ
ปลอดจากสารเสพติดให้โทษ 
  ๑.๘  พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
  ๑.๙ ปลูกฝังอุดมการณ์ ค่านิยม ให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   มีความสํานึก
ในพระมหากรณุาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ และ   
พระบรมวงศานุวงศ์  อีกทั้งปลูกฝังให้มคีวามสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อ
การศึกษาของชาติ เพ่ือให้นักเรียนมีความจะมุ่งมั่นที่จะสืบสานงานในพระราชดําริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี     

๒. นโยบายการรับนักเรียน 
  ๒.๑  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  
รับนักเรียนทั้งประเภทประจําและไปกลับ 



 

 

๒
 

 

 

  ๒.๒  โรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ กําแพงเพชร  รับสมัครนักเรียนที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัด กําแพงเพชร  ตาก นครสวรรค์  พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์  โดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑  ของแต่ละจังหวัด ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนตาม
โควตาจังหวัดตามที่ได้รับการจัดสรร  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ยกเว้น จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งดําเนินการคัดเลือกนักเรียนตามโควตาอําเภอ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนโควตาอําเภอ ของอําเภอเมืองกําแพงเพชร  อําเภอพราน
กระต่าย อําเภอลานกระบือ อําเภอไทรงามและอําเภอโกสัมพีนคร  สาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๒  ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนโควตาอําเภอ ของอําเภอคลองขลุง อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลอง
ลาน อําเภอปางศิลาทอง อําเภอทรายทองวัฒนา และอําเภอบึงสามัคคี  ตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรโควตา 
  ๒.๓ ผู้ปกครองต้องมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
 ๓. จํานวนที่จะรับในปีการศกึษา ๒๕๕๘ 
  ๓.๑ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จํานวน ๖ ห้องเรียน ๒๑๖ คน  
   ๓.๑.๑  ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
    ๖  ห้องเรียน  ๒๑๖  คน 
  ๓.๒ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔  จํานวน ๓ ห้องเรียน ๑๐๘ คน 
   ๓.๒.๑ ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
    ๓  ห้องเรียน  ๑๐๘  คน 
  ๔. สัดส่วนการรับนักเรียน จําแนกตามประเภทการรับ ในชัน้ ม. ๑ 

 
ตาราง ๑ แสดงจํานวนนักเรยีนที่จะรบัทั้งหมด จําแนกตามประเภทการรับ ในชั้น ม.๑ 

โควตา
จังหวัด 
(คน) 

โควตาอําเภอ
ในจังหวัด

(คน) 

รับโดยเง่ือนไขพิเศษ 
(บุตร ตชด. บุตรเจ้าหน้าที่ 
พอสว. บุตรทหารผ่านศึก) 

สอบ
คัดเลือก 

จํานวนรวม
(คน) 

๔๒ ๔๔ ๑๑ ๑๑๙ ๒๑๖ 
              

ตาราง ๒ แสดงจํานวนนักเรยีนที่จะรบัทั้งหมด จําแนกตามประเภทการรับ ในชั้น ม. ๔ 
ห้องเรียน จํานวน (คน) 

๓ ๑๐๘ 
 
 

ตาราง ๓ แสดงจํานวนนักเรยีนชั้น ม. ๑ ทีจ่ะรับ แยกตามโควตาอําเภอ ของจังหวัดกําแพงเพชร 

 อําเภอ จํานวน (คน) 
ม. ๑ 

เขต ๑ 
เมืองกําแพงเพชร 
พรานกระต่าย 

ไทรงาม 
ลานกระบือ 

 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 



 

 

๓
 

 

 

 อําเภอ จํานวน (คน) 
ม. ๑ 

โกสัมพีนคร ๔ 
รวมโควตาอําเภอในสพป.กพ.เขต ๑ ๒๐ 

เขต ๒ 
คลองขลุง 

ขาณุวรลักษบุรี 
คลองลาน 

ปางศิลาทอง 
ทรายทองวัฒนา 

บึงสามัคคี 

 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 

รวมโควตาอําเภอในสพป.กพ.เขต ๑ ๒๔ 
รวมทั้งหมด ๔๔ 

 
ตาราง ๔ แสดงจํานวนนักเรยีนชั้น ม. ๑ ทีจ่ะรับแยกตามโควตาจังหวัด 

จังหวัด จํานวนที่จะรบั (คน) 
ตาก 

นครสวรรค ์
พิจิตร 

พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ 

๖ 
๖ 
๖ 
๖ 
๖ 
๖ 
๖ 

รวม ๔๒ 
 
๕. คุณสมบัติของผูส้มัคร 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑. สําเร็จการศกึษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกําลัง
ศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หรือเทียบเท่า 
 ๒.  มผีลการเรยีนเฉล่ียรวมในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ และช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ และมีผลการ
เรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  ๒.๐๐ 
 ๓. เป็นโสด 
 ๔. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๕. สุขภาพพลานามัย  สมบูรณ์  แข็งแรง 
 ๖. ผู้ปกครองมคีวามพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 
  คุณสมบัติเพิ่มเติม 
 ๑. นักเรียนที่จะเข้ารับการคัดเลือกในประเภทโควตาอําเภอหรือโควตาจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ  
มีผลการเรียนอยู่ในลําดับที่ ๑ – ๑๐ ของโรงเรียน 



 

 

๔
 

 

 

 ๒. นักเรียนที่จะเข้ารับการคัดเลือกในประเภทนักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ  
มีภูมิลําเนาอยู่ในท้องที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร  
 ๓. นักเรียนรับโดยเง่ือนไขพิเศษต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  เป็นบุตรของตํารวจตระเวนชายแดน บุตรของเจ้าหน้าที่
โครงการแพทย์อาสา พอสว. หรือ บุตรของทหารผ่านศึก   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 
  คณุสมบัติทั่วไป 
 ๑. สําเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกําลังศึกษา
อยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 ๒.  มผีลการเรยีนเฉล่ียรวมในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  ไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ และมีผลการ
เรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  ๒.๐๐ 
 ๓. เป็นโสด  
 ๔.  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๕.  สขุภาพพลานามัย  สมบูรณ์  แข็งแรง 
 ๖. ผู้ปกครองมคีวามพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 
 ๖.  กําหนดการและเวลาการรับสมัคร  การคัดเลือกและการสอบคัดเลอืก 
  ๖.๑ ประเภทโควตาอําเภอ  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑) 
  ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๑ สําหรับโควตาอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอพรานกระต่าย  อําเภอไทรงาม อําเภอลานกระบือ  
และกิ่งอําเภอโกสัมพีนคร  และดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ สําหรับโควตาอําเภอคลองขลุง อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองลาน อําเภอปางศิลา
ทอง อําเภอทรายทองวัฒนา และกิ่งอําเภอบึงสามัคคี  ปฏิทินการดําเนินการเป็น ดังน้ี 
  รับสมัคร   ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
  สอบคัดเลือก           วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
   
 

ประกาศผล           วันที่  ๕ มีนาคม ๒๕๕๘    
          ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑   

และ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากําแพงเพชร เขต ๒ 
  รับเอกสารเตรียมมอบตัว     วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘   
                                                        ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร 
  มอบตัว       วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘  
         ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร 
  ๖.๒ ประเภทโควตาจังหวัด  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ) 
  ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๑ 
ของจังหวัดน้ัน ๆ  ระหว่างวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ที่ดําเนินการคัดเลือก ส่งรายช่ือนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามจํานวนที่กําหนดในตาราง ๔ มายังโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ภายในวันที่  ๓  มนีาคม ๒๕๕๘   
  ๖.๓ ประเภทนักเรียนที่รบัโดยมีเงื่อนไขพเิศษ (ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ) 
  รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียน                 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 



 

 

๕
 

 

 

 
การคัดเลือก      ดําเนินการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

  ๖.๔  ประเภทสอบคัดเลือก (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔)    
  รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียน                 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

การคัดเลือก       
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดําเนินการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ดําเนินการคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 ๗. การประกาศผลการคัดเลอืกและการสอบคัดเลือก และรายงานตัว 
  ทุกประเภทประกาศผลการคดัเลือกและผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  
ทาง เวบไซด์ www.swkp.ac.th และ รับเอกสารรายงานตัววันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร   
โทร.๐-๕๕๗๗-๓๕๐๓ ,๐-๕๕๗๗-๓๕๐๔    ในเวลาราชการ 
 
      ประกาศ ณ วันที่   ๒๙  ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
 
       (นายสมบัติ   ตันเจริญ) 
             ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร 
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ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร  

เรื่อง การกําหนดมาตรฐานท่ีเป็นธรรมสําหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

---------------------------------- 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร จัดต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี- 
นครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติ และทรงส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในทุกพ้ืนท่ีท่ีพระองค์
เสด็จ ให้ได้รับการศึกษา โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี  
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความประพฤติท่ีพึงประสงค์และสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ รับนักเรียนประเภทประจํา
และไปกลับ  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ของโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร จึงกําหนด
มาตรฐานท่ีเป็นธรรมสําหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. โรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี ๓ หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้าเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จํานวน  ๓ ห้องเรียน จํานวนนักเรียน  ๑๐๘  คน      
 ๒. โรงเรียนจะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี ๓ ของโรงเรียนทุกคนท่ีแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาท่ี ๔ จน
เต็มตามจํานวนท่ีรับได้ก่อน หากยังไม่เต็มตามจํานวน จึงจะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนอ่ืนจนเต็มตามจํานวนท่ีรับได้  
เกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ืองการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ของโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ 
 ๓. หากมีนักเรียนของโรงเรียนแจ้งความประสงคเ์ข้าเรียนเกินจํานวนท่ีโรงเรียนสามารถรับได้ โรงเรียนจะใช้เกณฑ์ต่อไปน้ี
ประกอบกัน ตามน้ําหนักท่ีกําหนดในการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน 
  ๓.๑  พิจารณาจากการสอบคัดเลือก ใน ๕ รายวิชา  คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคม
ศกึษา และข้อสอบวัดความถนัดทางการเรียน การเรียงลําดับท่ีในการสอบได้ จะใช้ความสําคัญของรายวิชา ท้ัง ๕ กลุ่ม ตามลําดับ ในการ
พิจารณาลําดับท่ี หากท้ัง ๕ วิชาได้คะแนนเท่ากัน จะใช้คะแนนจากข้อสอบวัดความถนัดทางการเรียนในการพิจารณาลําดับท่ี   น้ําหนัก
คะแนนในข้อ ๓.๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๐  
  ๓.๒  พิจารณาจากความประพฤติและผลการเรียนในช่วงชั้นท่ี ๓ ตลอด ๓ ปีการศึกษา  น้ําหนักคะแนนในข้อ ๓.๒ คิด
เป็นร้อยละ ๒๐ 
  ๓.๓  พิจารณาจากความเหมาะสมต่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ท่ีเน้นหนักในรายวิชาวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ เนื่องจากในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนได้จัดหลักสูตรท่ีเน้นหนักกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เพียงกลุ่ม
วิชาเดียว น้ําหนักคะแนนในข้อ ๓.๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
  ท้ังนี้ ให้กรรมการรับสมัครนักเรียนท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง เป็นผู้มีหน้าท่ีในการพิจารณารับนักเรียนให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น 
      ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  

 
 

       (นายสมบัติ   ตันเจริญ) 
             ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร 


