
 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕61 

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

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน     
ให้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (ประจ าและไป-กลับ) จ านวนทั้งสิ้น 1 0
ห้องเรียน รวมเปิดรับนักเรียนทั้งหมด จ านวน 354 คน  

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ     
พระศรีนครินทร์ ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕61  

จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้ 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

จ านวนนักเรียนที่รับแยกตามประเภทต่าง  ๆตามสัดส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด ดังนี ้
1.  ห้องเรียนทั่วไป จ านวน 5 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน รวมนักเรียน 180 คน ดังนี้ 
 1.1  โควตาในทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นท่ีบริการ (พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง ) จ านวน 36 คน 
 1. ๒  โควตาในทุกอ าเภอในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 36 คน 
 1.๓ บ้านใกล้โรงเรียน จ านวน 36 คน 
 1. ๔ บุตรทหารผ่านศึก ต ารวจตระเวนชายแดนและบุตรเจ้าหน้าที่โครงการแพทย์อาสาของ  

   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จ านวน  9 คน 
 1. ๕ ความสามารถพิเศษ 

  1.๕.๑  ด้านดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) จ านวน  5 คน 
  1.๕.๒  ด้านกีฬา-ฟุตซอล จ านวน  ๕  คน 
  1.๕.๓  ด้านนาฏศิลป์/ดนตรีไทย จ านวน  5   คน 
 หมายเหตุ กรณีท่ีจ านวนนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งไม่ครบตาม จ านวน

ที่ก าหนด จะเพ่ิมให้ความสามารถพิเศษด้านอื่นจนครบตามจ านวน 15 คน 
 1.6 สอบคัดเลือก จ านวน  48 คน 
2. ห้องเรียนพิเศษจ านวน  5  ห้องเรียน  รวมนักเรียน  174  คน  ดังนี้ 

 2.๑  โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 
   จ านวน  2  ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 36  คน  รวมนักเรียน  ๗๒  คน 
 2.๒  โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์ ตามโครงการของ  
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
   จ านวน  2 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 36  คน รวมนักเรียน  72  คน 
 2.3  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษและ 
  ภาษาจีน   (โครงการสามภาษา)  จ านวน  1  ห้องเรียนห้องเรียนละ  30  คน  รวมนักเรียน  30  คน  
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๑. ประเภทโควตาในทุกจังหวัดที่มีอยู่ในพื้นที่บริการ (พังงา  กระบี่  ตรังและระนอง)  

๑.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 (๑)  ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ ปีการศึกษา ๒๕60 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 (๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๗๕ และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมใ น 
  2 รายวิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 

 (๓)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 (๔)  มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
 (๕)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  

  อยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
  สยามบรมราชกุมารี   
 (๖)  มีผลการเรียนเป็นอันดับที่ ๑ - 10 ของโรงเรียน 
๑.๒   หลักฐานในการสมัคร 
 (๑)  ใบสมัคร 

 (๒)  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
 (๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ จ านวน ๑ ชุด และมีปพ.๑ 

 (ชั้น ป.4 - 5) มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 
 (๔)  ใบรับรองว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับที่ ๑ - 10 ของโรงเรียน 

๑.๓  ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน   
 (๑)  ติดต่อสมัครได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดที่โรงเรียนของนักเรียนตั้งอยู่   

  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าหนดวัน/เวลาการรับสมัคร  
 (๒)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดที่โรงเรียนของนักเรียนตั้งอยู่ ด าเนินการคัดเลือก 
      ตามจ านวนโควตาที่ก าหนดคือ 

 สพป.กระบี่  จ านวน  6  คน 
 สพป.พังงา  จ านวน  18  คน 
 สพป.ระนอง  จ านวน   6 คน 
 สพป.ตรัง  เขต ๑ - ๒ (เขตละ 3 คน) จ านวน 6 คน  

 (๓)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีโรงเรียนของนักเรียนตั้งอยู่แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก  
  ไปยังโรงเรียนของนักเรียน เพ่ือแจ้งนักเรียนทราบและส่งผลการคัดเลือกไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
  สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
  ภายในวันที่ ๑9 กุมภาพันธ์ ๒๕61 

 (๔) ยื่นใบสมัคร นักเรียนที่ได้รับโควตายื่นใบสมัครเพ่ือยืนยันการเข้าเรียน ในวันที่ 24 - ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕61 
  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         
  สยามบรมราชกุมารี 
 (๕) ประกาศรายช่ือนักเรียนได้รับการคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม  ๒๕ 61 ณ ป้ายประกาศ  
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
   สยามบรมราชกุมารี และ  http://www.swpk.ac.th  
 (๖)  นักเรียนรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลดาวัลย์ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ  พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี   

http://www.swpk.ac.th/
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หมายเหตุ  นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง  ถือว่าสละสิทธิ์  และหมดสิทธิ์ 
ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 
๑.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  ในวันที่ ๑5 มีนาคม ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ    
 สมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ  
 http://www.swpk.ac.th 

๒.  ประเภทโควตาในทุกอ าเภอที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต 

๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 (๑)  ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ ปีการศึกษา ๒๕60 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 (๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕  ไม่ต่ ากว่า ๓.๗๕ และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม         

ใน 2 รายวิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
 (๓)  มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 (๔)  มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
 (๕)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  

อยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

 (๖)  มีผลการเรียนเป็นอันดับที่ ๑ - 10 ของโรงเรียน 
๒.๒ หลักฐานในการสมัคร 

 (๑)  ใบสมัคร 
 (๒)  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
 (๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕  จ านวน ๑ ชุด และมีปพ.๑  

(ชั้น ป.4 - 5) มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 
 (๔)  มี ใบรับรองว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับที่ ๑ - 10 ของโรงเรียน 

๒.๓ ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 
      (๑)  นักเรียนติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ 

  (๒)  โรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
    ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในวันที่ ๑9 กุมภาพันธ์ ๒561 
 (๓)  ยื่นใบสมัคร นักเรียนที่ได้รับโควตายื่นใบสมัครเพ่ือยืนยันการเข้าเรียน ในวันที่ ๒4 - ๒8 กุมภาพันธ ์2561 

เวลา ๐๘ .๓๐ - ๑๖.๓๐น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         
สยามบรมราชกุมารี 

 (๔)  ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
  สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแล ะ  
  http://www.swpk.ac.th 

 (5)  นักเรียนรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ วันที ่10 มีนาคม ๒๕61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลดาวัลย ์โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และ http://www.swpk.ac.th 

นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง  ถือว่าสละสิทธิ์  และหมดสิทธิ์ในการจะ
เรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 

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


 

 

- ๔ - 
๒.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในวันที่ ๑5 มีนาคม ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

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

๓. ประเภทบ้านใกล้โรงเรียน 

๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 (๑)  ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕60 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 (๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมใน

2 รายวิชาคือ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐ 
 (๓)  มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 (๔)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 (๕)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษา    

อยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี  

 (๖)  ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนของจังหวัดภูเก็ต และอยู่จริงในพ้ืนที่ที่โรงเรียนก าหนดดังนี้ 
   ๖.๑  อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลวิชิต 
   ๖.๒ อาศัยอยู่ในเขตต าบลตลาดใหญ่ ถนนภูเก็ตจากสะพานลอยหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านบาง

เหนียวถึงแหลมสะพานหิน 
   ๖.๓  จากซอยต้นโพธิ์ถึงแหลมสะพานหิน 

 (๗) กรณีนักเรียนสมัครเรียนเกินจ านวนโควตาจะใช้วิธีจับฉลาก ในวันที่ 3 มีนาคม ๒๕61ทั้งนี้ดูจาก
ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครองอยู่ในบ้านเดียวกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับก่อนวันที่ ๒ 4 
กุมภาพันธ์ ๒๕60 

๓.๒ หลักฐานในการสมัคร 
 (๑)  ใบสมัคร 
      (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 (๓) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
 (๔)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ จ านวน ๑ ชุด และมีปพ .๑  

(ป.4 - 5) มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 
๓.๓ ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน   
 (๑) รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒4 - ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐๘ .๓๐ - ๑๖ .๓๐ น.                            
            ณ อาคารเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ     
              พระศรีนครินทร ์ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
  (๒) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์จับฉลาก  วันที่ ๒  มีนาคม  ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ  
http://www.swpk.ac.th 

  (๓) จับฉลากและประกาศผล ในวันที่  3 มีนาคม ๒๕61 เวลา 08.00 - ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมลดาวัลย์ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
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- ๕ - 
  (๔) นักเรียนรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ วันที่  10 มีนาคม  ๒๕61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลดาวัลย์ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

หมายเหตุ นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง  ถือว่าสละสิทธิ์  และหมดสิทธิ์
ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 
๓.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในวันที่ ๑5 มีนาคม ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

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

๔. ประเภทบุตรทหารผ่านศึก  ต ารวจตระเวนชายแดนและบุตรเจ้าหน้าที่โครงการพอ.สว. 

๔.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 (๑)  ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕60 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
 (๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมใน 

2 รายวิชาคือ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 (๓)  มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
 (๔)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 (๕)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  

อยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
 (๖)  เป็นบุตรทหารผ่านศึก หรือบุตรต ารวจตระเวนชายแดน หรือบุตรเจ้าหน้าที่โครงการแพทย์อาสาของ  

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 (๗) กรณีนักเรียนสมัครเรียนเกินจ านวนโควตาจะใช้วิธีการจับฉลากในวันที่ 3 มีนาคม  ๒๕ 61 

(เวลา ๐๙.๐๐ น.จับฉลาก) 
๔.๒ หลักฐานในการสมัคร 

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

 (๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ จ านวน ๑ ชุด  และปพ.๑  
(ป.4 - 5) มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 

 (๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าบิดาหรือมารดาของนักเรียนเป็นทหารผ่านศึก หรือต ารวจ  
ตระเวนชายแดน หรือเจ้าหน้าที่โครงการแพทย์อาสาของสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี  
และมีฉบับจริงแสดงเพื่อตรวจสอบ 

๔.๓ ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน   
  (๑)  รับสมัคร ระหว่างวันที่  ๒4- ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
    พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต               
    ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
  (๒) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์จับฉลากวันที่ 2 มีนาคม ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  

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

  (๓) จับฉลากและประกาศผล  วันที่ 3 มีนาคม  ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ ห้องประชุมลดาวัลย์ โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี 
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- ๖ - 
  (๔) นักเรียนรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ วันที่  10 มีนาคม  ๒๕61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลดาวัลย์ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

หมายเหตุ นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง  ถือว่าสละสิทธิ์  และหมดสิทธิ์
ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 
๔.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในวันที่ ๑5 มีนาคม ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

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

๕. ประเภทความสามารถพิเศษ 

๕.๑ ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) 
 ๕.๑.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร  

   (๑)  ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕60 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  (๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ย

รวมใน 2 รายวิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
   (๓)  มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) ประเภทเครื่องลมไม้  (Woodwind) หรือ  

  เครื่องลมทองเหลือง ( Brass) หรือ เครื่องกระทบ ( Perccssion) 
  (๔)  มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  (๕)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  (๖)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

อยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

 ๕.๑.๒ หลักฐานในการสมัคร 
   (๑)  ใบสมัคร 
   (๒)  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
   (๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และ ๕ จ านวน ๑ ชุด        

และมีปพ.๑ (ป.4 - 5) มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 
   (๔)  เกียรติบัตรระดับภาคขึ้นไป หรือใบรับรองความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล (วงโยธวาทิต)  

ที่มีผลงานระดับภาคข้ึนไป 
 ๕.๑.๓ ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 
  (๑) รับสมัคร  ระหว่างวันที่ ๒4  - ๒ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐๘ .๓๐ - ๑๖ .๓๐ น.                                 

ณ อาคารเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

   (๒)  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  วันที่  5 มีนาคม  ๒๕ 61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียน                  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                  
สยามบรมราชกุมารี และ http://www.swpk.ac.th 
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  (๓)  สอบคัดเลือก  วันที่  10 มีนาคม  ๒๕61 ตั้งแต่ เวลา 09.00น. เป็นต้นไป วิชาที่สอบคัดเลือก คือ   

วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม        
และวิชาภาษาไทย  

   (๔)  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่ 15 มีนาคม  ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ http://www.swpk.ac.th  

  หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิต ตลอดจนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
และ นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์และหมดสิทธิ์   
ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 
  
๕.๒  ความสามารถพิเศษด้านกีฬา - ฟุตซอล 
 ๕.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร  

  (๑)  ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕60 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  (๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ย       

รวมใน 2 รายวิชา  คือ  วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐ 
  (๓)  มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา - ฟุตซอล 

  (๔)  มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  (๕)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

  (๖)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวล าที่
ศึกษาอยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

 ๕.๒.๒ หลักฐานในการสมัคร 
   (๑)  ใบสมัคร 
   (๒)  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
   (๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ในชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ และ ๕ จ านวน ๑ ชุด และมีปพ.๑ 

(ป.4 - 5) มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 
   (๔)  เกียรติบัตรระดับภาคขึ้นไปหรือใบรับรองความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา – ฟุตซอล ที่มีผลงาน

ระดับภาคขึ้นไป 
 ๕.๒.๓  ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 
  (๑) รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒4 - ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. ณ อาคารเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

   (๒)  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระ 
    เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
     กุมารี และ  http://www.swpk.ac.th 
  (๓)  สอบคัดเลือก  วันที่  10 มีนาคม  ๒๕61 ตั้งแต่ เวลา 09.00น. เป็นต้นไป วิชาที่สอบคัดเลือก คือ    

วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     
และวิชาภาษาไทย  

   (๔)  ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 15 มีนาคม  ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
    สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    และ  http://www.swpk.ac.th  
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 หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรม ด้านกีฬา  - ฟุตซอล  ตลอดจนจบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  และนักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์และ
หมดสิทธิ์ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 

๕.๓  ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ 
 ๕.๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร  

    (๑)  ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕60 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
   (๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ย

รวมใน 2 รายวิชา คือ  วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐ 
   (๓)  มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์   
   (๔)  มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   (๕)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   (๖)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่

ศึกษาอยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

๕.๓.๒  หลักฐานในการสมัคร 
   (๑)  ใบสมัคร 
   (๒)  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
  (๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ จ านวน ๑ ชุด และมีปพ.๑ 

(ป.4 - 5)มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 
   (๔)  เกียรติบัตรระดับภาคขึ้นไป หรือใบรับรองความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ที่มีผลงานระดับภาค

ขึ้นไป 
๕.๓.๓  ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน   
  (๑) รับสมัคร  ระหว่างวันที่ ๒4  - ๒ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐๘ .๓๐ - ๑๖ .๓๐ น.                            

ณ อาคารเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

   (๒) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  วันที่  5 มีนาคม  ๒๕ 61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียน                      
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
สยามบรมราชกุมารี และ http://www.swpk.ac.th 

  (๓)  สอบคัดเลือก  วันที่  10 มีนาคม  ๒๕61 ตั้งแต่ เวลา 09.00น.เป็นต้นไป วิชาที่สอบคัดเลือก คือ   
วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ 
วิชาภาษาไทย  

   (๔)  ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 15 มีนาคม  ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
    สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    และ  http://www.swpk.ac.th  
  หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ของโรงเรียน ตลอดจนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และ นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์และหมดสิทธิ์   
ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 

๕.๔  ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย 
๕.๔.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร  

   (๑)  ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕60 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
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   (๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ย 

  รวมใน  2 รายวิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐ 
   (๓)  มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย   
   (๔)  มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   (๕)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   (๖)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่

ศึกษาอยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๕.๔.๒  หลักฐานในการสมัคร 
   (๑)  ใบสมัคร 
   (๒)  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
   (๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ จ านวน ๑ ชุด และ  

  มีปพ.๑ (ป.4 - 5) มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 
   (๔)  เกียรติบัตรระดับภาคขึ้นไป หรือใบรับรองความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย ที่มีผลงานระดับ

ภาคข้ึนไป 
๕.๔.๓  ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน   
  (๑)  รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒4 - ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. ณ อาคารเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

   (๒)  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  วันที่ 5 มีนาคม  ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และ http://www.swpk.ac.th 

  (๓)  สอบคัดเลือก  วันที่  10 มีนาคม  ๒๕61 ตั้งแต่ เวลา 09.00น.เป็นต้นไป วิชาที่สอบคัดเลือก คือ   
วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
และวิชาภาษาไทย  

   (๔)  ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 15 มีนาคม  ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
    สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    และ  http://www.swpk.ac.th  
  หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีไทยของโรงเรียน ตลอดจนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และนักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์และหมดสิทธิ์  
ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 

๖. ประเภทสอบคัดเลือก 

๖.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
   (๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

ปีการศึกษา ๒๕60 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า 
   (๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ย 

  รวมใน  2 รายวิชา  คือ  วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
   (๓)  มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   (๔)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
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- ๑๐ - 
   (๕)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่
    ศึกษาอยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ  
    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๖.๒  หลักฐานในการสมัคร 
   (๑) ใบสมัคร 
   (๒)  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
   (๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  และ ๕  หรือในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ , ๕ 

และ ๖ และมีปพ. ๑ (ป.4 - 5) มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 
๖.๓  ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน      
   (๑) รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒4 - ๒8 กุมภาพันธ์ ๒561 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. ณ อาคารเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

   (๒) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  วันที่ 5 มีนาคม  ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และ http://www.swpk.ac.th 

  (๓)  สอบคัดเลือก  วันที่  10 มีนาคม๒๕ 61 ตั้งแต่ เวลา 09.00 เป็นต้นไป วิชาที่สอบคัดเลือก คือ                  
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                 
และวิชาภาษาไทย 

นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์และหมดสิทธิ์ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 

๖.๔ ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 15 มีนาคม  ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ  
 ศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ  
 http://www.swpk.ac.th 

๗.  ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

๗.๑ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์(SMP) 

๗.๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   (๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕60 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
   (๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ย 
    รวมใน 2 รายวิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
   (๓)  มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
   (๔) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   (๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่
    ศึกษาอยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ  
    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
๗.๑.๒  หลักฐานในการสมัคร 

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

    (๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  และ ๕ หรือในชั้น   
    ประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6 และมี ปพ.๑ (ป.4 - 5) มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 
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- ๑๑ - 
๗.๑.๓  ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 
   (๑) รับสมัคร  ระหว่างวันที่ ๒4 - ๒8 กุมภาพันธ ์๒๕61 เวลา ๐๘ .๓๐ - ๑๖ .๓๐น.  ณ อาคารเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

   (๒) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม  ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และ http://www.swpk.ac.th  

   (๓)  สอบคัดเลือก  วันที่  10 มีนาคม  ๒๕6 1 เวลา  ๐9.0๐ - ๑ 6.๓๐น.วิชาที่สอบคัดเลือก คือ                              
วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และ           
วิชาภาษาไทย 

นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์และหมดสิทธิ์ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 
๗.๑.๔ ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่ 15 มีนาคม  ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  

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

   หมายเหตุ  กรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ตัดสินจากคะแนนจากรายวิชาตามล าดับดังนี้ 
อันดับ ๑  วิชาคณิตศาสตร์ 
อันดับ ๒  วิชาวิทยาศาสตร์ 
อันดับ ๓  วิชาภาษาอังกฤษ 
 

7.๒ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ตามโครงการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 

๗.2.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   (๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปี

การศึกษา ๒๕60 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
   (๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ย

รวมใน 2 รายวิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
   (๓)  มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
   (๔) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   (๕)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่

ศึกษาอยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

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

   (๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ หรือในชั้นประถมศึกษาปีที่  
4 , 5 และ 6 และมี ปพ.๑ (ป.4 - 5)  มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 

๗.2.๓  ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 
   (๑) รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒4 - ๒8 กุมภาพันธ์  ๒๕61 เวลา ๐๘ .๓๐ - ๑๖.๓๐น.  ณ อาคารเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
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- ๑๒ - 
   (๒) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม  ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระ  

เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และhttp://www.swpk.ac.th 

   (๓) สอบคัดเลือก  วันที่ 10 มีนาคม  ๒๕61 เวลา  ๐9.0๐ - ๑6.๓๐ น.  วิชาที่สอบคัดเลือก คือ                            
วิชาวิทยาศาสตร์   วิชาคณิตศาสตร์   วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ           
วิชาภาษาไทย 

นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์และหมดสิทธิ์ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 
๗.2.๔ ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่ 15  มีนาคม ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็ จ

พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ  
http://www.swpk.ac.th 
หมายเหตุ  กรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ตัดสินจากคะแนนจากรายวิชาตามล าดับดังนี้ 

อันดับ ๑  วิชาคณิตศาสตร์ 
อันดับ ๒  วิชาวิทยาศาสตร์ 
อันดับ ๓  วิชาภาษาอังกฤษ 

๗.3 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน(EP/MLP) 

๗.3.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  (๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

ปีการศึกษา ๒๕60   ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
 (๒)  มีผลการเรียนตามกลุ่มการเรียนดังนี้  
     2.1 EP 
         มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
         หรือจบหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 2.50 
     2.2 MLP 
         มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
         หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาจีนไม่ต่ ากว่า  2.50 ต้องเรียนวิชาภาษาจีนอย่างน้อย  

       2.0 หน่วยกิต  
   (3)  มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   (4)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   (5)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลความประพฤติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่

ศึกษาอยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

๗.3.๒ หลักฐานในการสมัคร 
   (๑)  ใบสมัคร 
   (๒)  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
   (๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ หรือในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 

และ 6  และมีปพ.๑ (ป.4 - 5) มาแสดงเพื่อตรวจสอบ 
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- ๑๓ - 
๗.3.๓ ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน   
   (๑) รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒4 - ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. ณ อาคารเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

   (๒)  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
และ http://www.swpk.ac.th 

   (๓) สอบคัดเลือก  วันที่ 10 มีนาคม  ๒๕61 ตั้งแต่ เวลา ๐9.0๐น. เป็นต้นไป  วิชาที่สอบคัดเลือก คือ                
วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม และ               
วิชาภาษาไทย 

   (๔) สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เวลา ๑๓.0๐น. 
นักเรียนต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์และหมดสิทธิ์ในการจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลัง 
๗.3.๔ ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่ 15 มีนาคม  ๒๕61 ณ ป้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  

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

 
 

ประกาศ ณ วันที่  15 มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 

 
( นายมนตรี  พรผล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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