
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ร้อยเอ็ด 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 
 

 
      เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการรับนักเรียน 
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ และชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์                
ปีการศึกษา ๒๕๖6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนครอบคลุมพ้ืนที่ ๘  จังหวัด  ได้แก่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี กาฬสินธุ์  
นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ 
๒. จำนวนนักเรียนที่จะรับเข้าศึกษา 
 ๒.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  - ห้องเรียนทั่วไป                      จำนวน  ๑๐๘ คน 
  - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Program         จำนวน    ๓๖ คน 
 ๒.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                     
  - ห้องเรียนทั่วไป                      จำนวน  ๑๐๘ คน 
  - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) จำนวน    ๓๐ คน 
๓.  การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ  แยกสัดส่วนเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๓.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ประเภทโควตา สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(คน) 

๑. โควตาอำเภอ ได้แก่  นักเร ียนโควตาในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓   

๒๐ ๒๑ 

๒. โควตาบ้านใกล้โรงเรียน มีภูมิลำเนาอยู่ ๔ ตำบล ได้แก่ โพธิ์สัย สีแก้ว ปอภาร 
และสวนจิก 

๒๐ ๒๑ 

๓. โควตาบุตรหลานทหารผ่านศึก ตำรวจตระเวนชายแดน และบุตรเจ้าหน้าที่
โครงการแพทย์อาสาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

๕ ๖ 

๔. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี -นาฏศิลป์ และกีฬา ๕ ๖ 
๕. สอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไป ๕๐ ๕๔ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๘ 
        หมายเหตุ  ในกรณีที่นักเรียนโควตา ตามข้อ ๑ - ๕  ไม่มีผู้สมัครหรือมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด 
โรงเรียนจะรับนักเรียนจากการสอบคัดเลือกเพ่ิมข้ึน จนมีจำนวนนักเรียนรวมครบ ๑๐๘ คน 
               ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 



~ 2 ~ 
ประเภทโควตา จำนวน 

(คน) 
๑. โควตานักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ปีการศึกษา ๒๕๖5  โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย             
และความประพฤติ (ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนนักเรียน ชั้น ม.๓ เดิม) 

36 

๒. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี -นาฏศิลป์ และกีฬา ๕ 
๓. สอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไป 67 

รวม ๑๐๘ 
              
4. คุณสมบัติของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 4.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 
  4.1.1  คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ 
   ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน        
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
   ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   
    ห้องเรียนทั่วไป  ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐  
    ห้องเรียนพิเศษ Gifted Program  ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า ๒.5๐    
   ๓) มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้เป็นอย่างดี 
   ๔) เป็นโสด มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   ๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
  4.1.2  คุณสมบัติเฉพาะ  ผู้สมัครโควตาแต่ละประเภท ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 
                      ๑) ผู้สมัครโควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ           
มีผลการเรียนเป็นอันดับที่ ๑ - ๑๐ ของโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรองที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนแนบไป
พร้อมใบสมัคร และต้องมีคะแนนรวมในการสอบคัดเลือกประเภทข้อเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
                     ๒) ผู้สมัครโควตานักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่
ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการเรียนเป็นอันดับที่ ๑ -๑๐ ของโรงเรียน โดยมีหนังสือ
รับรองที่  ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนแนบไปพร้อมใบสมัคร  และต้องมีคะแนนรวมในการสอบคัดเลือก
ประเภทข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
                     ๓) ผู้สมัครโควตาบุตรหลานทหารผ่านศึก ตำรวจตระเวนชายแดน และบุตรเจ้าหน้าที่โครงการ
แพทย์อาสาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ปกครองที่แสดง       
ถึงคุณสมบัติดังกล่าวไปพร้อมใบสมัคร 
         ๔) ผู้สมัครโควตา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ   ดนตรี - นาฏศิลป์ ต้องเป็นผู้ที่    
เคยได้รับรางวัลจากการประกวดตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยต้องแนบหลักฐานการได้รับรางวัล             
ไปพร้อมใบสมัครด้วย 
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5. คุณสมบัติของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 5.1 คุณสมบัติผู้สมัครห้องเรียนทั่วไป 
  ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖5 หรือเทียบเท่า                  
  ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ๕ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๒.๐๐   
  ๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นอย่างดี 
  ๔) เป็นโสด มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  ๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา        

5.2 คุณสมบัติของผู้สมัครห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
  1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖5 หรือเทียบเท่า    
  2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๕  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ 
  3) มีผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕  
  4) มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
  5) มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
  6) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาจนจบหลักสูตร 
6.  หลักฐานการสมัคร 
 6.๑  ใบสมัครของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ร้อยเอ็ด  
 6.2  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง  
 6.3  หนังสือรับรองความประพฤติพร้อมประทับตราสถานศึกษา 
 6.4  แบบ ปพ. ๑  ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ( ชั้น  ป.๔ – ป.๕  สำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    
และผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ) 
 6.5 หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับผู้สมัครประเภทโควตา 
 6.6 รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดเครื่องแบบนักเรียนถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป   
 7. การรับสมัคร มี ๒ วิธี  ดงันี้ 
 7.๑  สมัครด้วยตนเอง 
  ผ ู ้สม ัครสามารถนำหล ักฐานมาสม ัครด ้วยตนเองได ้ที่ โรงเร ียนเฉล ิมพระเก ียรต ิสมเด็จ                          
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด                           
ภายในวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 7.2 สมัครทางไปรษณีย์ 
             1) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์  www.sw101.ac.th 
  2) พิมพ์ใบสมัคร บัตรประจำตัวสอบ กรอกรายละเอียด ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อผู้สมัครให้
เรียบร้อย  แล้วแนบหลักฐานประกอบการสมัครสอบตามข้อ 6 ส่งทางไปรษณีย์มายังโรงเรียน ภายในวันที่              
25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยส่งเอกสารทั้งหมดมาตามที่อยู่ดังนี้ 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ (งานรับนักเรียน ๒๕๖6 ) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๗ ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๒๘๐  

http://www.sw101.ac.th/
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8. กำหนดวันและเวลา   
 8.1 รับสมัคร วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
 8.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ :  วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖6  
 8.3 สอบคัดเลือก:  
  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบคัดเลือกในวันที่ 4 มีนาคม  ๒๕๖6 เวลา ๐๙.๐๐ ถึง๑๒.๐๐ น.  
โดยสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา วิชาละ ๓๐ คะแนน 
(รวม ๑๕๐ คะแนน) 
  2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบคัดเลือกในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕66 
   - ห้องเรียนทั่วไป เวลา ๐๙.๐๐ ถึง๑๒.๐๐ น. โดยสอบข้อเขียน  วิชาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา วิชาละ ๓๐ คะแนน (รวม ๑๕๐ คะแนน) 
   - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สอบ 4 รายวิชา 
    09.00 – 11. 00 น.  วิชาคณิตศาสตร์ 
    11.00 – 12.00  น.  วิชาภาษาไทย 
    13.00 – 15.00  น.  วิชาวิทยาศาสตร์ 
    15.00 – 16.00  น.  วิชาภาษาไทย 

 8.4 ประกาศผล : ประกาศผลการคัดเล ือกนักเรียนทุกประเภท ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ และ                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖6  โดยการปิดประกาศท่ีป้ายนิเทศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด และประกาศทางเว็บไซต์ www.sw101.ac.th 
 8.5 การรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษา   
        ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนพร้อมชำระค่าใช้จ่าย 
แรกเข้า ในวันเสาร์ที่ ๑8 มีนาคม ๒๕๖6 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.0๐ น.  ณ หอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  

      ทั้งนี้กำหนดการตามประกาศนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
 
 
                                                                   (นายสุนทร   สีหานาม) 

                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 

http://www.sw101.ac.th/
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ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 
 

วัน /เวลา การดำเนินการ สถานที ่
21-25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

เปิดรับสมัครนักเรียน 
สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ 

 
ห้องโสตทัศนศึกษา 

       ๑ มีนาคม ๒๕๖6 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

ป้ายนิเทศของโรงเรียน
www.sw101.ac.th 

4 มีนาคม ๒๕๖6 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

อาคารเรียนชั้น ๑ 

5 มีนาคม ๒๕๖6 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
- สอบห้องเรียนทั่วไป 
- สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ   

อาคารเรียนชั้น ๑ 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖6 ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ป้ายนิเทศของโรงเรียน / 
www.sw101.ac.th 

๑๙  มีนาคม ๒๕๖6 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.0๐ น. 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

- รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน 
- มอบตัว / ชำระค่าใช้จ่าย 

 
หอประชุมโรงเรียน 

 
 
 

 


