
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
----------------------------------

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร จัดตั้งข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอการศึกษาของชาติ และทรงสงเสริมและสนับสนุน
เยาวชนในทุกพ้ืนท่ีท่ีพระองคเสด็จ ใหไดรับการศึกษา โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูทางวิชาการ
เปนอยางดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความประพฤติท่ีพึงประสงคและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไทยไดอยางมีคุณภาพ
รับนักเรียนประเภทประจําและไปกลับ  เพ่ือใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ของโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๘ ตุลาคตม ๒๕๕๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร จึงกําหนด
หลักเกณฑการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

๑. นโยบายของโรงเรียน
๑.๑ พัฒนาครูสูครูมืออาชีพ สงเสริมใหครูมีโอกาสในการพัฒนาตนเองท้ังทางดานการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและพัฒนาทักษะดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน เพ่ือใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ
๑.๒ ปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชกระบวนการท่ีหลากหลาย เนน

การบูรณาการ  เนนการใชแหลงเรียนรูในชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมี
ความสามารถทางวิชาการ มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร มีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มีความภูมิใจในทองถ่ินของตน

๑.๓ สงเสริมใหนักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะและคานิยมอันพึงประสงค โดยจัดกิจกรรม
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เนนการสงเสริมใหนักเรียนใชหลักประชาธิปไตย รูจักการเปนผูนําและผูตามท่ีดี

๑.๔ สงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีสุนทรียภาพท้ังทางดานดนตรี ศิลปะและกีฬา
๑.๕ พัฒนาขีดความสามารถดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

เทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควา
๑.๖ สงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการระดม

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
๑.๗ สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากสิ่งมอมเมายั่วยุ ปลอดจากอบายมุขและ

ปลอดจากสารเสพติดใหโทษ
๑.๘ พัฒนาการบริหารจัดการอยางมีระบบ
๑.๙ ปลูกฝงอุดมการณ คานิยม ใหนักเรียนมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย   มีความสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรม
วงศานุวงศ อีกท้ังปลูกฝงใหมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่ีมีตอการ
ศึกษาของชาติ เพ่ือใหนักเรียนมีความจะมุงม่ันท่ีจะสืบสานงานในพระราชดําริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๒. นโยบายการรับนักเรียน
๒.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร เปนโรงเรียนแบบสหศึกษา

รับนักเรียนท้ังประเภทประจําและไปกลับ



๒
๒.๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร  รับสมัครนักเรียนท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัด กําแพงเพชร  ตาก นครสวรรค  พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย และอุตรดิตถ โดย
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ของแตละจังหวัด ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนตาม
โควตาจังหวัดตามท่ีไดรับการจัดสรร  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ยกเวน จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งดําเนินการคัดเลือกนักเรียนตามโควตาอําเภอ โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนโควตาอําเภอ ของอําเภอเมืองกําแพงเพชร  อําเภอพราน
กระตาย อําเภอลานกระบือ อําเภอไทรงามและอําเภอโกสัมพีนคร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๒ ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนโควตาอําเภอ ของอําเภอคลองขลุง อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลอง
ลาน อําเภอปางศิลาทอง อําเภอทรายทองวัฒนา และอําเภอบึงสามัคคี ตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรโควตา

๒.๓ ผูปกครองตองมีความพรอมในการสนับสนุนคาใชจายเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนตลอดระยะเวลาท่ี
ศึกษาอยูในโรงเรียน

๓. จํานวนท่ีจะรับในปการศึกษา ๒๕๕๙
๓.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ จํานวน ๖ หองเรียน ๒๑๖ คน

๓.๑.๑ หองเรียน วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
๖ หองเรียน ๒๑๖ คน

๓.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ จํานวน ๓ หองเรียน ๑๐๘ คน
๓.๒.๑ หองเรียน วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

๓ หองเรียน ๑๐๘ คน
๔. สัดสวนการรับนักเรียน จําแนกตามประเภทการรับ ในช้ัน ม. ๑

ตาราง ๑ แสดงจํานวนนักเรียนท่ีจะรับท้ังหมด จําแนกตามประเภทการรับ ในช้ัน ม.๑
โควตา
จังหวัด
(คน)

โควตาอําเภอ
ในจังหวัด

(คน)

รับโดยเงื่อนไขพิเศษ
(บุตร ตชด. บุตรเจาหนาท่ี
พอสว. บุตรทหารผานศึก)

สอบ
คัดเลือก

จํานวนรวม
(คน)

๔๒ ๕๕ ๑๑ ๑๐๘ ๒๑๖
ตาราง ๓ แสดงจํานวนนักเรียนช้ัน ม. ๑ ท่ีจะรับ แยกตามโควตาอําเภอ ของจังหวัดกําแพงเพชร

อําเภอ จํานวน (คน)
ม. ๑

เขต ๑
เมืองกําแพงเพชร
พรานกระตาย

ไทรงาม
ลานกระบือ
โกสัมพีนคร

๕
๕
๕
๕
๕

รวมโควตาอําเภอในสพป.กพ.เขต ๑ ๒๕



๓
อําเภอ จํานวน (คน)

ม. ๑
เขต ๒

คลองขลุง
ขาณุวรลักษบุรี

คลองลาน
ปางศิลาทอง

ทรายทองวัฒนา
บึงสามัคคี

๕
๕
๕
๕
๕
๕

รวมโควตาอําเภอในสพป.กพ.เขต ๑ ๓๐
รวมท้ังหมด ๕๕

ตาราง ๔ แสดงจํานวนนักเรียนช้ัน ม. ๑ ท่ีจะรับแยกตามโควตาจังหวัด
จังหวัด จํานวนท่ีจะรับ (คน)
ตาก

นครสวรรค
พิจิตร

พิษณุโลก
เพชรบูรณ
สุโขทัย

อุตรดิตถ

๖
๖
๖
๖
๖
๖
๖

รวม ๔๒
๕. คุณสมบัติของผูสมัคร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑
คุณสมบัติท่ัวไป
๑. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือกําลัง

ศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเทา
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ และชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ ไมต่ํากวา ๒.๐๐ และมีผลการ

เรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓. เปนโสด
๔. มีความประพฤติเรียบรอย  มีระเบียบวินัย  และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี
๕. สุขภาพพลานามัย  สมบูรณ  แข็งแรง
๖. ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะสนับสนุนคาใชจายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู
คุณสมบัติเพิ่มเติม
๑. นักเรียนท่ีจะเขารับการคัดเลือกในประเภทโควตาอําเภอหรือโควตาจังหวัด ตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ

มีผลการเรียนอยูในลําดับท่ี ๑ – ๑๐ ของโรงเรียน
๒. นักเรียนท่ีจะเขารับการคัดเลือกในประเภทนักเรียนบานใกลโรงเรียน ตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ

มีภูมิลําเนาอยูในทองท่ีอําเภอเมืองกําแพงเพชร



๔
๓. นักเรียนรับโดยเงื่อนไขพิเศษตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  เปนบุตรของตํารวจตระเวนชายแดน บุตรของ

เจาหนาท่ีโครงการแพทยอาสา พอสว. หรือ บุตรของทหารผานศึก
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ (โปรแกรมวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร)

คุณสมบัติท่ัวไป
๑. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาหรือกําลังศึกษา

อยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๘
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ไมต่ํากวา ๒.๐๐ และมีผลการ

เรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓. เปนโสด
๔. มีความประพฤติเรียบรอย  มีระเบียบวินัย  และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี
๕. สุขภาพพลานามัย  สมบูรณ  แข็งแรง
๖. ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะสนับสนุนคาใชจายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู
๖. กําหนดการและเวลาการรับสมัคร  การคัดเลือกและการสอบคัดเลือก

๖.๑ ประเภทโควตาอําเภอ  (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑)
ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กําแพงเพชร เขต ๑ สําหรับโควตาอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอพรานกระตาย  อําเภอไทรงาม อําเภอลานกระบือ
และก่ิงอําเภอโกสัมพีนคร  และดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ สําหรับโควตาอําเภอคลองขลุง อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองลาน อําเภอปางศิลา
ทอง อําเภอทรายทองวัฒนา และก่ิงอําเภอบึงสามัคคี ปฏิทินการดําเนินการเปน ดังนี้

รับสมัคร ระหวางวันท่ี ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ประกาศผล วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
และ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

รับเอกสารเตรียมมอบตัว วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

มอบตัว วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๖.๒ ประเภทโควตาจังหวัด (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ )
ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต ๑

ของจังหวัดนั้น ๆ  ระหวางวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ - วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ท่ีดําเนินการคัดเลือก สงรายชื่อนักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกตามจํานวนท่ีกําหนดในตาราง ๔ มายังโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ภายในวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

๖.๓ ประเภทนักเรียนท่ีรับโดยมีเง่ือนไขพิเศษ (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ )
รับสมัคร ระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร



๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๖.๔ ประเภทสอบคัดเลือก (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔)
รับสมัคร ระหวางวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ - วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ

๖.๔ ประเภทนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานดนตรีกีฬา (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ )
รับสมัคร ระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การสอบคัดเลือก
ข้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ดําเนินการคัดเลือกในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ข้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ดําเนินการคัดเลือกในวันอาทิตยท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๗. การประกาศผลการคัดเลือกและการสอบคัดเลือก และรายงานตัว

ทุกประเภทประกาศผลการคัดเลือกและผลการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๑๐- ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ทาง เวบไซด www.swkp.ac.th และ รับเอกสารรายงานตัววันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร กําแพงเพชร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
โทร.๐-๕๕๗๗-๓๕๐๓ ,๐-๕๕๗๗-๓๕๐๔ ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙

(นายสมบัติ   ตันเจริญ)
ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร



๖

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
เร่ือง การกําหนดมาตรฐานท่ีเปนธรรมสําหรับการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
----------------------------------

โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร กําแพงเพชร จัดตั้งข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศร-ี
นครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอการศึกษาของชาติ และทรงสงเสริมและสนับสนุนเยาวชนในทุกพ้ืนท่ีท่ีพระองค
เสด็จ ใหไดรับการศึกษา โดยมุงเนนการจัดการเรยีนการสอนใหนักเรยีนมีความรูทางวิชาการเปนอยางดี
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความประพฤติท่ีพึงประสงคและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไทยไดอยางมคีุณภาพ รับนักเรียนประเภทประจํา
และไปกลับ  เพ่ือใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การรับสมคัรนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑
และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ของโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ โรงเรยีนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรนีครินทร กําแพงเพชร จึงกําหนด
มาตรฐานท่ีเปนธรรมสําหรับการคดัเลือกนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

๑. โรงเรียนจะเปดรับนักเรยีนท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๓ หรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เขาเรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ จํานวน ๓ หองเรียน จํานวนนักเรยีน ๑๐๘ คน

๒. โรงเรียนจะรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๓ ของโรงเรียนทุกคนท่ีแจงความประสงคเขาศึกษาตอในช้ันมัธยมศึกษาท่ี ๔ จน
เต็มตามจํานวนท่ีรับไดกอน หากยงัไมเตม็ตามจํานวน จึงจะรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จากโรงเรียนอ่ืนจนเตม็ตามจํานวนท่ีรับได
เกณฑมาตรฐานขอน้ี เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่องการรบัสมคัรนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑
และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ของโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ

๓. หากมีนักเรียนของโรงเรียนแจงความประสงคเขาเรียนเกินจํานวนท่ีโรงเรียนสามารถรับได โรงเรียนจะใชเกณฑตอไปน้ี
ประกอบกัน ตามนํ้าหนักท่ีกําหนดในการพิจารณารบันักเรียนเขาเรยีน

๓.๑ พิจารณาจากการสอบคัดเลอืก ใน ๕ รายวิชา คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคม
ศึกษา และขอสอบวัดความถนัดทางการเรียน การเรยีงลําดับท่ีในการสอบได จะใชความสําคัญของรายวิชา ท้ัง ๕ กลุม ตามลําดับ ในการ
พิจารณาลําดับท่ี หากท้ัง ๕ วิชาไดคะแนนเทากัน จะใชคะแนนจากขอสอบวัดความถนัดทางการเรียนในการพิจารณาลําดับท่ี นํ้าหนัก
คะแนนในขอ ๓.๑ คิดเปนรอยละ ๗๐

๓.๒ พิจารณาจากความประพฤตแิละผลการเรยีนในชวงช้ันท่ี ๓ ตลอด ๓ ปการศึกษา  นํ้าหนักคะแนนในขอ ๓.๒ คิด
เปนรอยละ ๒๐

๓.๓ พิจารณาจากความเหมาะสมตอการศึกษาตอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ท่ีเนนหนักในรายวิชาวิทยาศาสตร –
คณิตศาสตร เน่ืองจากในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไดจัดหลักสูตรท่ีเนนหนักกลุมวิชาวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เพียงกลุม
วิชาเดียว นํ้าหนักคะแนนในขอ ๓.๓ คิดเปนรอยละ ๑๐

ท้ังน้ี ใหกรรมการรับสมัครนักเรียนท่ีโรงเรียนแตงตั้ง เปนผูมีหนาท่ีในการพิจารณารับนักเรียนใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานขางตน

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙

(นายสมบัติ   ตันเจริญ)
ผูอํานวยการโรงเรยีนเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร



ระเบียบการ
การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร

----------------------------------
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร จัดตั้งข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรนีครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอการศึกษาของชาติ และทรงสงเสริมและสนับสนุนเยาวชน
ในทุกพ้ืนท่ีท่ีพระองคเสด็จ ใหไดรับการศึกษา โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูทางวิชาการเปน
อยางดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความประพฤติท่ีพึงประสงคและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไทยไดอยางมีคุณภาพ
รับนักเรียนประเภทประจําและไปกลับ  เพ่ือใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ของโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร จึงกําหนดหลักเกณฑการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. นโยบายการรับนักเรียน
๑.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร เปนโรงเรียนแบบสหศึกษา

รับนักเรียนท้ังประเภทประจําและไปกลับ
๑.๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร  รับสมัครนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนา

อยูในเขตจังหวัด กําแพงเพชร  ตาก นครสวรรค  พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย และอุตรดิตถ
๑.๓ ผูปกครองตองมีความพรอมในการสนับสนุนคาจายเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนตลอดระยะเวลา

ท่ีศึกษาอยูในโรงเรียน
๒. จํานวนท่ีจะรับในปการศึกษา ๒๕๕๙

๒.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ จํานวน ๖ หองเรียน ๒๑๖ คน
๓. สัดสวนการรับนักเรียน จําแนกตามประเภทการรับ ในช้ัน ม. ๑

แสดงจํานวนนักเรียนท่ีจะรับท้ังหมด จําแนกตามประเภทการรับ ในช้ัน ม.๑

โควตา
จังหวัด
(คน)

โควตาอําเภอ
ในจังหวัด

(คน)

รับโดยเงื่อนไขพิเศษ
(บุตร ตชด. บุตรเจาหนาท่ี
พอสว. บุตรทหารผานศึก)

สอบ
คัดเลือก

จํานวนรวม
(คน)

๕๕ ๔๔ ๑๑ ๑๐๘ ๒๑๖
๔. คุณสมบัติของผูสมัคร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑

คุณสมบัติท่ัวไป
๑. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือ

กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๗ หรือเทียบเทา
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ และชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ ไมต่ํากวา ๒.๐๐ และ

มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓. เปนโสด



หนา ๒
๔. มีความประพฤติเรียบรอย  มีระเบียบวินัย  และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี
๕. สุขภาพพลานามัย  สมบูรณ  แข็งแรง
๖. ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะสนับสนุนคาใชจายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู
คุณสมบัติเพิ่มเติม
๑. นักเรียนท่ีจะเขารับการคัดเลือกในประเภทโควตาอําเภอหรือโควตาจังหวัด ตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม

คือมีผลการเรียนอยูในลําดับท่ี ๑ – ๑๐ ของโรงเรียน
๒. นักเรียนท่ีจะเขารับการคัดเลือกในประเภทนักเรียนบานใกลโรงเรียน ตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ

มีภูมิลําเนาอยูในทองท่ีอําเภอเมืองกําแพงเพชร
๓. นักเรียนรับโดยเงื่อนไขพิเศษตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  เปนบุตรของตํารวจตระเวนชายแดน บุตรของ

เจาหนาท่ีโครงการแพทยอาสา พอสว. หรือ บุตรของทหารผานศึก
๕. หลักฐานประกอบการสมัคร

๕.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียน
๕.๒ ใบรับรองจากสถานศึกษาวากําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ หรือหลักฐานท่ีแสดงวาจบ

การศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖
๕.๓ รูปถายหนาตรง เครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๕.๔ สําเนาทะเบียนบานตนเอง บิดาและมารดา
๕.๕ สําเนาสูติบัตร
๕.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)

๖. กําหนดการและเวลาการรับสมัคร การคัดเลือกและการสอบคัดเลือก
๖.๑ ประเภทนักเรียนท่ีรับโดยมีเง่ือนไขพิเศษ (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ )
รับสมัคร ระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
การคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกในวันเสารท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๖.๒ ประเภทสอบคัดเลือก (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑)
รับสมัคร ระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
การคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกในวันเสารท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๖.๔ ประเภทสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษดานดนตรีกีฬา (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑)
รับสมัคร ระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
การคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกในวันเสารท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.



หนา ๓
ตารางสอบ ม.๑

วัน/เดือน/ป เวลา วิชาท่ีสอบ

วันเสารท่ี
๕ มีนาคม ๒๕๕๙

๐๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. ชุดท่ี ๑ (คณิตศาสตร,ภาษาไทย,
ภาษาอังกฤษ)

๑๐.๒๐ - ๑๑.๕๐ น. ชุดท่ี ๒ (วิทยาศาสตร,สังคมศึกษา)
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ ทดสอบความสามารถดานดนตรีกีฬา

๗. การประกาศผลการคัดเลือกและการสอบคัดเลือก
๗.๑ ประกาศผลท่ีโรงเรียนในวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๗.๒ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก ติดตอรับเอกสารยืนยันการเขาเรียนและเตรียมรายงานตัว

ท่ีกลุมบริหารงานวิชาการในวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๘. การรายงานตัว

ผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือกหรือผานการสอบคัดเลือก ตองมารายงานตัวในวัน ท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๙
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
โดยจะตองชําระคาใชจายในการเริ่มเขาเรียน ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๘.๑ รายการคาใชจายของนักเรียนไป - กลับ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙

รายการ มัธยมศึกษาปท่ี ๑
หญิง ชาย

๑. คาชุดพิธีการ ๑,๙๐๐ ๑,๕๐๐
๒. คาชุดวอรม ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
๓. คาหมวกพรอมเครื่องหมาย ๕๐๐ ๘๐๐
๔. เสื้ออนุรักษไทย ๑๕๐ ๑๕๐
๕. คาประกันอุบัติเหตุ ๒๒๐ ๒๒๐
๖. คาสมุด กระเปา แฟม ๖๐๐ ๖๐๐
๗. คาเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจาของภาษา ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

รวมเงินคาใชจายท้ังสิ้น ๕,๓๗๐ ๕,๒๗๐
๘.๒. รายการคาใชจายของนักเรียนประจําหอพัก ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙

รายการ มัธยมศึกษาปท่ี ๑
หญิง ชาย

๑. คาชุดพิธีการ ๑,๙๐๐ ๑,๕๐๐
๒. คาชุดวอรม ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
๓. คาหมวกพรอมเครื่องหมาย ๕๐๐ ๘๐๐
๔. เสื้ออนุรักษไทย ๑๕๐ ๑๕๐
๕. คาประกันอุบัติเหตุ ๒๒๐ ๒๒๐
๖. คาสมุด กระเปา แฟม ๖๐๐ ๖๐๐
๗. คาอาหาร ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๘. คานม ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐
๙. คาซักรีด ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐
๑๐. คาชุดหอพัก (๓ ชุด) ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐



หนา ๔
๑๑. คาชุดนอน (๓ ชุด) ๗๒๐ ๗๒๐
๑๒. คาผาปูท่ีนอน – ปลอกหมอน ๖๕๐ ๖๕๐
๑๓. คาเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจาของภาษา ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
๑๔. ท่ีนอน ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐
๑๕. คาบํารุงหอพัก ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐
๑๖. ตูเหล็กใสเสื้อผา ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐

รวมเงินคาใชจายท้ังสิ้น ๒๙,๓๔๐ ๒๙,๒๔๐
ผูท่ีไมมารายงานตัวในวันและเวลาดังกลาว  ถือวาสละสิทธิ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชรโทร. ๐- ๕๕๗๗-๓๕๐๐ , ๐-๕๕๗๗-๓๕๐๔ ในเวลาราชการ

๘. การประกาศผลการคัดเลือกและการสอบคัดเลือกและรายงานตัว
ทุกประเภทประกาศผลการคัดเลือกทาง เวบไซด www. swkp.ac.th และมอบตัว

ในวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
โทร.๐-๕๕๗๗-๓๕๐๓ ,๐-๕๕๗๗-๓๕๐๔ ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙

(นายสมบัติ   ตันเจริญ)
ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร



ระเบียบการ
การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
----------------------------------

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร จัดตั้งข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอการศึกษาของชาติ และทรงสงเสริมและสนับสนุนเยาวชนในทุกพ้ืนท่ีท่ี
พระองคเสด็จ ใหไดรับการศึกษา โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูทางวิชาการเปนอยางดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีความประพฤติท่ีพึงประสงคและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไทยไดอยางมีคุณภาพ รับนักเรียน
ประเภทประจําและไปกลับ  เพ่ือใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ของโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร จึงกําหนดหลักเกณฑการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี ๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. นโยบายการรับนักเรียน
๑.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร เปนโรงเรียนแบบสหศึกษา

รับนักเรียนท้ังประเภทประจําและไปกลับ
๑.๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร  รับสมัครนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนา

อยูในเขตจังหวัด กําแพงเพชร  ตาก นครสวรรค  พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย และอุตรดิตถ
๑.๓ ผูปกครองตองมีความพรอมในการสนับสนุนคาจายเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนตลอดระยะเวลา

ท่ีศึกษาอยูในโรงเรียน
๒. จํานวนท่ีจะรับในปการศึกษา ๒๕๕๙
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ (โปรแกรมวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร)

จํานวนหองเรียน จํานวน
๓ ๑๐๘

๓. คุณสมบัติของผูสมัคร
คุณสมบัติท่ัวไป

๑. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาหรือกําลังศึกษา
อยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๘

๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ไมต่ํากวา ๒.๐๐ และมีผลการ
เรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ไมต่ํากวา ๒.๐๐

๓. เปนโสด
๔.  มีความประพฤติเรียบรอย  มีระเบียบวินัย  และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี
๕.  สุขภาพพลานามัย  สมบูรณ  แข็งแรง
๖. ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะสนับสนุนคาใชจายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู
๔. หลักฐานประกอบการสมัคร

๔.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียน
๔.๒ ใบรับรองจากสถานศึกษาวากําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ หรือหลักฐานท่ีแสดงวา

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓



หนา ๒
๔.๓ รูปถายหนาตรง เครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๔.๔ สําเนาทะเบียนบานตนเอง บิดาและมารดา
๔.๕ สําเนาสูติบัตร
๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)

๕. กําหนดการและเวลาการรับสมัคร การคัดเลือกและการสอบคัดเลือก
ประเภทสอบคัดเลือก (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔)
รับสมัคร ระหวางวันท่ี ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
การคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ตารางสอบ ม.๔
วัน/เดือน/ป เวลา วิชาที่สอบ

วันอาทิตยที่
๖ มนีาคม ๒๕๕๙

๐๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. ชุดที่ ๑
(คณิตศาสตร,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ)

๑๐.๒๐ - ๑๑.๕๐ น. ชุดที่ ๒ (วิทยาศาสตร,สงัคมศึกษา)
๖. การประกาศผลการคัดเลือกและการสอบคัดเลือก

๖.๑ ประกาศผลท่ีโรงเรียนในวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๖.๒ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก ติดตอรับเอกสารยืนยันการเขาเรียนและเตรียมรายงานตัว

ท่ีกลุมบริหารงานวิชาการในวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๗. การรายงานตัว

ผูสมัครที่ไดรบัการคัดเลอืกหรอืผานการสอบคดัเลือก ตองมารายงานตัวในวัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร โดย
จะตองชําระคาใชจายในการเริ่มเขาเรียน ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๗.๑ รายการคาใชจายของนักเรียนไป - กลับ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙

รายการ มัธยมศึกษาปท่ี ๔
หญิง ชาย

๑. คาชุดพิธีการ ๑,๙๐๐ ๑,๕๐๐
๒. คาชุดวอรม ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
๓. คาหมวกพรอมเครื่องหมาย ๗๐๐ ๘๐๐
๔. เสื้ออนุรักษไทย ๑๘๐ ๑๘๐
๕. คาประกันอุบัติเหตุ ๒๒๐ ๒๒๐
๖. คาสมุด กระเปา แฟม ๖๐๐ ๖๐๐
๗. คาเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจาของภาษา ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
รวมเงินคาใชจายท้ังสิ้น ๕,๖๐๐ ๕,๓๐๐



หนา ๓
๗.๒. รายการคาใชจายของนักเรียนประจําหอพัก ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙

รายการ มัธยมศึกษาปท่ี ๔
หญิง ชาย

๑. คาชุดพิธีการ ๑,๙๐๐ ๑,๕๐๐
๒. คาชุดวอรม ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
๓. คาหมวกพรอมเครื่องหมาย ๗๐๐ ๘๐๐
๔. เสื้ออนุรักษไทย ๑๘๐ ๑๘๐
๕. คาประกันอุบัติเหตุ ๒๒๐ ๒๒๐
๖. คาสมุด กระเปา แฟม ๖๐๐ ๖๐๐
๗. คาอาหาร ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๘. คานม ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐
๙. คาซักรีด ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐
๑๐. คาชุดหอพัก (๓ ชุด) ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐
๑๑. คาชุดนอน (๓ ชุด) ๗๒๐ ๗๒๐
๑๒. คาผาปูท่ีนอน – ปลอกหมอน ๖๕๐ ๖๕๐
๑๓. คาเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจาของภาษา ๑๐๐๐ ๑๐๐๐
๑๔. ท่ีนอน ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐
๑๕. คาบํารุงหอพัก ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐
๑๖. ตูเหล็กใสเสื้อผา ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐

รวมเงินคาใชจายท้ังสิ้น ๒๙,๕๗๐ ๒๙,๒๗๐

ผูท่ีไมมารายงานตัวในวันและเวลาดังกลาว  ถือวาสละสิทธิ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร โทร.๐-๕๕๗๗-๓๕๐๐ ,๐-๕๕๗๗-๓๕๐๔ ในเวลาราชการ

๘. การประกาศผลการคัดเลือกการสอบคัดเลือกและรายงานตัว
ทุกประเภทประกาศผลการคัดเลือกผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวในวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร

โทร.๐-๕๕๗๗-๓๕๐๓ ,๐-๕๕๗๗-๓๕๐๔ ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙

(นายสมบัติ   ตันเจริญ)
ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
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