
 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
เรื่อง  การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕61 

…………………………………………… 
ด้วยปีการศึกษา ๒๕61 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประเภทโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ (ประจ าและไป-กลับ) จ านวน 9 ห้องเรียน 
7 กลุ่มการเรียน รวมรับนักเรียนท้ังหมดจ านวน 312  คน   

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ   
พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕61  

จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัคร  ดังนี้  

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

จ านวนนักเรียนที่รับสมัครแยกตามประเภทต่างๆ  
๑.  กลุ่มการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    2 ห้อง   จ านวน  72  คน 

 2.  กลุ่มการเรียนเน้นคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ    1 ห้อง   จ านวน  36  คน 
 3.  กลุ่มการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส  / อังกฤษ - ญี่ปุ่น  ๑ ห้อง       จ านวน  ๓๖  คน 
 4.  กลุ่มการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ-จีน    2 ห้อง       จ านวน  72  คน 
 5.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม SMTE (สสวท.)  
         1 ห้อง  จ านวน 30  คน  
 6.  ห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)  1 ห้อง  จ านวน 36  คน 

7.  ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(MEP)               
         ๑ ห้อง  จ านวน ๓0  คน   
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๑. ประเภทโควตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

๑.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
(๑) เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕60 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
(๒) มีผลการเรียนตามกลุ่มการเรียนดังนี้  

2.1 ห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)  
   ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี ๑และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒           
    และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑) ไม่ต่ ากว่า ๒.7๕  
    ผลการเรียนเฉล่ียรวมท้ังสองรายวิชา  คือ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน          
   ไม่ต่ ากว่า  2.75 

 2.2  กลุ่มการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
  ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี ๑และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒           

    และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑) ไม่ต่ ากว่า ๒.50  
    ผลการเรียนเฉล่ียรวมท้ังสองรายวิชา  คือ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน          

  ไม่ต่ ากว่า  2.75 
2.3  กลุ่มการเรียนเน้นคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ   

  ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี ๑และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒           
    และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑) ไม่ต่ ากว่า ๒.50  

   ผลการเรียนเฉล่ียรวมท้ังสองรายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และภาษาอังกฤษพื้นฐาน         
 ไม่ต่ ากว่า  2.50 

2.4  กลุ่มการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ - ฝร่ังเศส   
 ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒           

    และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑) ไม่ต่ ากว่า ๒.50  
 ผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐ หรือมีผลการเรียนเฉล่ีย
 วิชาภาษาฝรั่งเศส ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ (โดยต้องเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 2.5 หน่วยกิต) 

2.5  กลุ่มการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น 
 ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒           

    และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑) ไม่ต่ ากว่า ๒.50  
 ผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐  หรือมีผลการเรียนเฉล่ีย 

วิชาภาษาญี่ปุ่น ไม่ต่ ากว่า  2.50 (โดยต้องเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 2.5 หน่วยกิต) 
2.6  กลุ่มการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ-จีน   

 ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒           
    และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑) ไม่ต่ ากว่า ๒.50  

 มีผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า  ๒.50 หรือมีผลการเรียนเฉล่ีย 
    วิชาภาษาจีน ไม่ต่ ากว่า 2.50 (โดยต้องเรียนวิชาภาษาจีนไม่น้อยกว่า 2.5 หน่วยกิต) 
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2.7  กลุ่มการเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น 
 ภาษาอังกฤษ(MEP)  
 ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒           

   และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑) ไม่ต่ ากว่า ๒.50  
 ผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษา     

   ปีท่ี 2  ไม่ต่ ากว่า  2.50 และผ่านการทดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ  
(3)  มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
(4)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
(5)  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่โรงเรียน
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

๑.๒  หลักฐานในการสมัคร 
(๑)  ใบสมัคร 
(๒)  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๒ รูป 
(๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ ๑ ) ๕ ภาคเรียน ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑,๒ และ ๓  ภาคเรียนท่ี ๑     

            จ านวน 1 ชุด  และมี ปพ.๑ มาแสดงเพื่อตรวจสอบ  
๑.๓  ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  
     (๑)  ติดต่อสมัครได้ท่ีงานแนะแนวโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ 

               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     (๒)  งานแนะแนวประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประเภทโควตา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕61 
     (๓)  ยื่นใบสมัคร  นักเรียนท่ีได้รับโควตายื่นใบสมัคร  ในวันที่  ๒4 - ๒8  กุมภาพันธ ์ ๒๕61  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ        
          พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     (๔)  ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือก วันท่ี  5 มีนาคม ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ      
             สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ    
            http://www.swpk.ac.th 
     (๕)  นักเรียนรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ วันท่ี 11 มีนาคม ๒๕61 เวลา 09.00 – 16.30 ณ ห้องประชุมลดาวัลย์    
            โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
 สยามบรมราชกุมาร ี   
หมายเหตุ  นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึง่  ถือว่าสละสิทธิ์  และหมดสิทธิ์
ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง      
๑.๔   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าเรียน ในวันท่ี ๑5 มีนาคม ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ    
 สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ  
 http://www.swpk.ac.th 
 

๒. ประเภทสอบคัดเลือก 
๒.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

(๑)  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปี
การศึกษา ๒๕60  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า 

(๒)  มีผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๒ และ ๓ ภาคเรียน ๑ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐             
 ตามกลุ่มการเรียนดังนี้ 

http://www.swpk.ac.th/
http://www.swpk.ac.th/
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  กลุ่มการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉล่ียรวมท้ังสองรายวิชา คือ              
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  และ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ไม่ต่ ากว่า 2.50 

   กลุ่มการเรียนเน้นคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนเฉล่ียรวมทั้งสองรายวิชา คือ           วิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน  และวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.50 

   กลุ่มการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ - ฝร่ังเศส มีผลการเรียนเฉล่ียในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  
 หรือมีผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาฝรั่งเศส ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ และต้องเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 2.0 
 หน่วยกิต  

   กลุ่มการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ - จีน มีผลการเรียนเฉล่ียในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ หรือ          มี
ผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาจีน ไม่ต่ ากว่า 2.50 และต้องเรียนวิชาภาษาจีนไม่น้อยกว่า 2.0 หน่วยกิต  

   กลุ่มการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น มีผลการเรียนเฉล่ียในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 หรือมีผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาญี่ปุ่น ไม่ต่ ากว่า 2.50 และต้องเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 2.0 หน่วยกิต  

 (๓)  มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
(๔)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
(๕)   ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่โรงเรียน        
       เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒.๒  หลักฐานในการสมัคร 
(๑)  ใบสมัคร 
(๒)  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๒ รูป 

 (๓) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๒ และ ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  จ านวน ๑ ชุด  
 และมีปพ.๑ มาแสดงเพื่อตรวจสอบ  

๒.๓  ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  
     (๑) รับสมัคร ระหว่างวันท่ี ๒4 - ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต     ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

      (๒)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  วันท่ี  5 มีนาคม  ๒๕61  ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
 พระศรีนครินทร์  ภู เก็ต ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   และ  
 http://www.swpk.ac.th    
      (๓)  สอบคัดเลือก วันท่ี 11 มีนาคม ๒๕61 ต้ังแต่เวลา ๐9.0๐ น. เป็นต้นไป วิชาท่ีสอบคัดเลือก คือ วิชาคณิตศาสตร์         
            วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ วิชาภาษาไทย  
หมายเหตุ  นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึง่  ถือว่าสละสิทธิ์  และหมดสิทธิ์
ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 
๒.๔  ประกาศผลการสอบคั ดเลื อก วั นท่ี  16 มีนาคม ๒๕61 ณ ป้ ายประกาศโรงเรี ยนเฉลิมพระเกี ยรติ            
        สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ   
        http://www.swpk.ac.th   
 

    ๓. ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
ในพระราชูประถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

๓.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 (๑)   ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕60  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต    

            ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 (๒)  มีผลการเรียนรวม  ๕  ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐  ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑,๒  และ ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ และ   
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      ตามกลุ่มการเรียนดังนี้ 
  กลุ่มการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉล่ียรวมทั้งสองรายวิชา คือ           วิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ ากว่า ๒.0๐ 
  กลุ่มการเรียนเน้นคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  มีผลการเรียนเฉล่ียรวมทั้งสองรายวิชา  คือ          วิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน  และวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.0๐ 
  กลุ่มการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ - ฝร่ังเศส  มีผลการเรียนเฉล่ียในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ไม่ต่ ากว่า 
    ๒.0๐ หรือมีผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาฝรั่งเศส  ไม่ต่ ากว่า ๒.0๐ 
   กลุ่มการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ - จีน มีผลการเรียนเฉล่ียในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า ๒.0๐   

หรือมีผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาจีน  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
  กลุ่มการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น มีผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
  ไม่ต่ ากว่า  ๒.0๐  หรือมีผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาญี่ปุ่น ไม่ต่ ากว่า  2.00 และต้องเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น  
     ไม่น้อยกว่า 2.0 หน่วยกิต 

 (๓)  มีความประพฤติดี  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 (๔)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

     (๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา
อยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       
สยามบรมราชกุมารี   

๓.๒  หลักฐานในการสมัคร 
  (๑)  ใบสมัคร 

 (๒)  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน ๒ รูป 
 (๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ ๑ )  ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๒ และ ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  จ านวน ๑ ชุด 

และมีปพ.๑  มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 
๓.๓  ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  
      (๑)  รับสมัคร ระหว่างวันท่ี ๒4 - ๒8  กุมภาพันธ์  ๒๕61  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต              ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

     (๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันท่ี  5  มีนาคม  ๒๕61  ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และ  
http://www.swpk.ac.th    

     (๓) สอบคัดเลือก  วันท่ี  11  มีนาคม  ๒๕61  ต้ังแต่เวลา ๐9.0๐น. เป็นต้นไป วิชาท่ีสอบคัดเลือก  คือ    
วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ    วิชา
ภาษาไทย   

หมายเหตุ นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง  ถือว่าสละสิทธิ์  และหมดสิทธิ์
ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 
3.๔  ประกาศผลการสอบคั ดเลื อก วั นท่ี  16 มี นาคม ๒๕61 ณ ป้ ายประกาศโรงเรี ยนเฉลิมพระเกี ยรติ            
        สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ   
        http://www.swpk.ac.th   
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   ๔. ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE (สสวท.)   

๔.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 (๑) ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่

ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕60 หรือเทียบเท่า  
 (2)  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2      

(4 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 (3)   มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2      

(4 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 (4)  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 

      (5)  มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
     (6)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
     (7)  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา

อยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   

๔.๒ หลักฐานในการสมัคร 
(๑)  ใบสมัคร 
(๒) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑  นิ้ว จ านวน ๒ รูป 

 (๓)   ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ , ๒ หรือ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)                      
   ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ , ๒ และ ๓ ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน ๑ ชุด  และมีปพ.๑ มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 
๔.๓ ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  
  (๑)  รับสมัคร ระหว่างวันท่ี ๒4 - ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต      
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

     (๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันท่ี 5 มีนาคม ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ  
http://www.swpk.ac.th       

     (๓) สอบคัดเลือก วันท่ี 11 มีนาคม ๒๕61 เวลา ๐9.00 - 16.30 น. ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการของห้องเรียนเครือข่ายภาคใต้ตอนบนในวิชาคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ ใช้แบบทดสอบ      วัด
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ของโรงเรียน   

หมายเหตุ  นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึง่  ถือว่าสละสิทธิ์  และหมดสิทธิ์
ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 
๔.๔  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันท่ี  ๑6  มีนาคม  ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และ  
http://www.swpk.ac.th 

 
5. ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) 

5.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
(๑) ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปี

การศึกษา ๒๕60  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

http://www.swpk.ac.th/
http://www.swpk.ac.th/


 
- ๗ - 

(2)  มีผลการเรียนเฉล่ียรวม  ๕  ภาคเรียน  ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๒ และ ๓ ภาคเรียน ๑  ไม่ต่ ากว่า  ๒.75 
(3)   มีผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 , 2 และ๓ ภาคเรียน ๑  ไม่ต่ ากว่า  2.75 
(4)  มีผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 , 2 และ๓ ภาคเรียน ๑  ไม่ต่ ากว่า  2.75 
(5)  มีความประพฤติดี  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
(6)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
(7)  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา

อยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   

5.๒  หลักฐานในการสมัคร 
(๑)  ใบสมัคร 
(๒)  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด  ๑  นิ้ว จ านวน ๒ รูป 

  (๓)   ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑ ) ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๒ และ ๓ ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน ๑ ชุด 
       และมีปพ.๑ มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 
5.๓  ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  
     (๑)  รับสมัคร  ระหว่างวันท่ี ๒4 - ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕61   เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต      
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

     (๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันท่ี  5  มีนาคม ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ  
http://www.swpk.ac.th       

     (๓) สอบคัดเลือก วันท่ี 11 มีนาคม ๒๕61 เวลา ๐9.00 - 16.30 น. วิชาท่ีสอบคัดเลือก คือ วิชาคณิตศาสตร์         
วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ วิชาภาษาไทย 

หมายเหตุ  นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง  ถือว่าสละสิทธิ์  และหมดสิทธิ์
ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 
5.๔ ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันท่ี  ๑6  มีนาคม  ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์  ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ  
http://www.swpk.ac.th 

 
   6. ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอน 

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) 
6.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

(๑)  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษา
อยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕60 หรือเทียบเท่า 

 (๒)  มีผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 และ 2   
ไม่ต่ ากว่า 2.75 

      (๓) มีความประพฤติดี  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
     (๔)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
     (๕)  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา

อยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   
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6.๒  หลักฐานในการสมัคร 
(๑)  ใบสมัคร 
(๒)  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด  ๑  นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
(๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ ๑ ) ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๒ และ ๓ จ านวน ๑ ชุด  และมีปพ.๑    

มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 
6.๓  ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  
      (๑)  รับสมัคร  ระหว่างวันท่ี ๒4 - ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕61   เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ อาคารสร้อยฟ้า โรงเรียน     เฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
      (๒)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันท่ี 5 มีนาคม ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

ศรี นครินทร์  ภู เก็ ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี  และ 
http://www.swpk.ac.th    

     (๓) สอบคัดเลือก วันท่ี 11 มีนาคม ๒๕61 ต้ังแต่เวลา ๐9.0๐น.เป็นต้นไป วิชาท่ีสอบคัดเลือก คือ          วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               วิชา
ภาษาไทย และสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ    

หมายเหตุ นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง  ถือว่าสละสิทธิ์  และหมดสิทธิ์
ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 
6.๔ ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันท่ี  ๑6  มีนาคม  ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ  
http://www.swpk.ac.th 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
                                                  
      
          ( นายมนตรี  พรผล ) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
                             ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
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