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ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2559 
ประเภทโควตานักเรียนโรงเรยีนเดิม 

******************************************************* 
 ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิม ในระบบเรียนประจ า แบ่งเป็นสองหลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง และ หลักสูตรห้องเรียนปกติ จ านวน 2 ห้อง 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 
     1.หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คือ หลักสูตรส าหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แบบห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) โดยจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล เน้นทักษะการคิด
ระดับสูง ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการสื่อสาร โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีค่าลงทะเบียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในระบบเรียนประจ า 
ประมาณ 5,000 บาท  
  2. หลักสูตรห้องเรียนปกติ คือ ห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยนักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมตามความถนัดและความสนใจ ดังนี้ 
  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
  แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาฝรั่งเศส 
  แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน 
  แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาอังกฤษ 
จ านวนนักเรียนที่จะรับ   
  1.หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  1 ห้องเรียน จ านวน 28 คน 

2. หลักสูตรห้องปกติ  2 ห้องเรียน จ านวน 72 คน  
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ม. 4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
 
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครนิทร์  พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า  3.00  
1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ระดับชั้น ม.1 -3 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.5 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง หรือไม่เป็นโรคที่จะต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 
2.วิธีการสมัคร 
 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ห้องวิชาการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครมีดังนี้ 

3.1ใบสมัครรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทโควตานักเรียน
โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  

3.2รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
  3.3 วุฒิบัตร เกียรติบัตร แสดงความสามารถพิเศษหรือ แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี) 
4. การสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนก าหนดสอบคัดเลือก กรณีมีผู้สมัครเกินจ านวนที่ต้องการรับ รายละเอียดดังนี้ 

4.1 ก าหนดวันสอบคัดเลือก วันที่ 12 ธันวาคม 2558  โดยสอบ 3 รายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ 

4.2 การคัดเลือกนักเรียน ก าหนดให้โควตาแก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558 คือนักเรียนใน
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และ หลักสูตร English Program ร้อยละ 50 จ านวน 14 คน  โดย
เรียงตามล าดับคะแนน ตั้งแต่ล าดับที่ 15 เป็นต้นไป จะจัดเรียงตามล าดับคะแนนของผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด 

4.3 นักเรียนที่ไม่ผ่านคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนถือว่านักเรี ยนมี
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเข้าเรียนในหลักสูตรห้องเรียนปกติ  

 
5. การประกาศผล 

 ประกาศผล วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
6. การรายงานตัวและช าระเงินส่วนที่ 1 

 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
7. การมอบตัวนักเรียน 

 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559  
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ม. 4 หลักสูตรห้องเรียนปกติ 
 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า  
2.50  

3. นักเรียนที่จะเข้าเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ระดับชั้น ม.1 -3 ไม่ต่ ากว่า 2.75 

4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
5. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง หรือไม่เป็นโรคที่จะต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 
รายละเอียดทั่วไป 

1. จ านวนนักเรียนที่จะรับ  2  ห้องเรียน  100  คน 
2. แผนการเรียนที่เปิดรับ คือ 

2.1  แผนการเรียนวิทย์ – คณิต (ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ระดับชั้น ม.1 -3 ไม่ต่ ากว่า 2.75) 

2.2  ศิลป์ – ภาษาฝรั่งเศส โดยจะต้องมีผู้เลือกเรียนตั้งแต่ 10  คนข้ึนไป 
2.3  ศิลป์ – ภาษาจีน โดยจะต้องมีผู้เลือกเรียนตั้งแต่ 10  คนข้ึนไป 
2.4  ศิลป์ – ภาษาอังกฤษ โดยจะต้องมีผู้เลือกเรียนตั้งแต่ 10  คนข้ึนไป 

3. การสมัคร นักเรียนที่สนใจ ติดต่อรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องวิชาการ ระหว่างวันที่  
16 – 30  พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครมีดังนี้ 
4.1 ใบสมัครรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 

ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิม 
4.2 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
4.3 วุฒิบัตร เกียรติบัตร แสดงความสามารถพิเศษหรือ แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี) 

 
การประกาศผล 

 ประกาศผล วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
การรายงานตัวและช าระเงินส่วนที่ 1 

 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
การมอบตัวนักเรียน 

 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559  
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สรุปปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือก ม. 4 ปีการศึกษา 2559 
 

วัน เวลา ข้อปฏิบัติ สถานที ่
16 – 30 พ.ย. 58 
(08.30–16.30 น.) 

นักเรียนที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 

ห้องวิชาการ 

12 ธ.ค. 2558 สอบคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 

อาคารแม่ฟ้าหลวง 

15 ธ.ค. 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ห้องวิชาการ และ 
www.sw-phayao.ac.th 

19 ธ.ค. 58 
(09.00–16.00 น.) 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษาต่อ  
ปีการศึกษา 2559 พร้อมช าระเงินค่าใช้จ่าย ส่วนที่ 1 
จ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ห้อง On-demand (อาคาร
ศรีนครินทร์) 

12 มีนาคม 2559 การมอบตัวนักเรียน พร้อมช าระเงินค่าใช้จ่าย ส่วนที่ 2 หอประชุมเฉลิมหล้าจอม
ราชันย์ 

 
การคัดเลือก 
 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 จะพิจารณาจาก
คะแนนสอบคัดเลือก ผลการเรียน ความประพฤติ และผลงานดีเด่น ทั้งนี้ ผลการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อของ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ที่
โรงเรียนแต่งตั้ง ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

การจัดสรรทุนการศึกษา (ทุนเพชรพระศรีสังวาลย)์ 
 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  มีโครงการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี จึงได้
จัดสรรทุนการศึกษา คือ ทุนเพชรพระศรีสังวาลย์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2559
จ านวน 10 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปี ตลอดการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษาละ 
10,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

คุณสมบัตเิบื้องต้นของผู้รับทุน 
1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ในระดับชั้น ม.1-3 (5 ภาคเรียน) ดังนี้ 

- นักเรียนภาคปกติ  มีผลการเรียนเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 1-10 ของระดับชั้น โดยมี 
      ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป 
- นักเรียน English Program มีผลการเรียนเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 1-5 ของห้องเรียน โดยมี 
     ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประหยัดและอดออม 
4. เป็นผู้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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5. เมื่อได้รับทุนแล้วต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้รับทุนที่โรงเรียนก าหนด 
 
การสมัครขอรับทุนการศึกษา 

  นักเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเพ่ือ
ขอรับทุนการศึกษาได้ที่ห้องวิชาการ ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 –
16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 
การประกาศผล 

 ประกาศผล วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
การรายงานตัว 

 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
การมอบตัวนักเรียน 

 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559  
 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 

 
 
 
             (นางสาวปทุมรัตน์  ค าแสน) 

รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  


