
 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชุมารี 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการพระเมตตาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ปกีารศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) 
------------------------------------------------------------ 

     ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามโครงการพระเมตตาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ               
สยามบรมราชกุมารี เพื ่อเข้าศึกษาต่อชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖                  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. จำนวนทุนการศึกษา 
  ๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   จำนวน  ๔๐ ทุน  
  ๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   จำนวน  ๒๐ ทุน 

๒. วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษา  
  ๒.๑ เพ่ือสร้างจิตสํานึกและแรงจูงใจให้เกิดความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ๒.๒ เพ่ือสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี 
ขยันหมั่นเพียรในการเรียน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ไดร้ับการพัฒนาอย่างรอบด้านในมิติคุณภาพความสามารถตาม
ศักยภาพ  
   ๒.๓ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะรูปแบบนักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
โดยการน้อมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระจริยวัตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สู่การปฏิบัติ 

๓. กลุ่มเป้าหมายผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษา  
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
  ๑. เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่บริการ ๘ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  
ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และสำเร็จการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีผลการเรียน (เฉลี่ย ๕ ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๓.๓๐ ขึ้นไป  
  ๒. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการเรียน และขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  ๓. เป็นนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าร่วมตามโครงการพระราชดําริ และโครงการตามรอยพระจริยวัตร
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

/ระดับ… 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
  ๑. เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่บริการ ๘ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และสำเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีผลการเรียน (เฉลี่ย ๕ ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๓.๓๐ ขึ้นไป  
  ๒. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการเรียน และขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  ๓. เป็นนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าร่วมตามโครงการพระราชดําริ และโครงการตามรอยพระจริยวัตร
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

๔. ประเภทหรือลักษณะทุนการศึกษา  
       ๔.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๐ ทุน โดยได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
  ๑) ได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่าย    จำนวน  ๑,๕๐๐ บาท 
  ๒) ได้รับทุนค่าบริการหอพักนักเรียนประจำ  จำนวน  ๑,๕๐๐ บาท 
  ๓) ได้รับค่าบริการทางการศึกษานักเรียนประจำ จำนวน  ๑,๕๐๐ บาท 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องจ่ายเพ่ิม มีดังนี้ 
  ๑) ค่าอาหารนักเรียน ( อาหารเช้า - เย็น ) ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (กรณีเป็นนักเรียนประจำ) 
  ๒) ค่าประกันของเสียหาย  จำนวน ๕๐๐ บาท 
  ๓) ค่าประกันอุบัติเหตุ ๑๕๐ บาทต่อภาคเรียน 

       ๔.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๐ ทุน โดยได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
  ๑) ได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่าย    จำนวน  ๑,๕๐๐ บาท 
  ๒) ได้รับทุนค่าบริการหอพักนักเรียนประจำ  จำนวน  ๑,๕๐๐ บาท 
  ๓) ได้รับค่าบริการทางการศึกษานักเรียนประจำ จำนวน  ๑,๕๐๐ บาท 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องจ่ายเพ่ิม มีดังนี้ 
  ๑) ค่าอาหารนักเรียน ( อาหารเช้า - เย็น ) ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (กรณีเป็นนักเรียนประจำ) 
  ๒) ค่าประกันของเสียหาย  จำนวน ๕๐๐ บาท 
  ๓) ค่าประกันอุบัติเหตุ ๑๕๐ บาทต่อภาคเรียน 
       ๔.๓ นักเรียนที่ได้รับทุนต้องผา่นการประเมินตามเงื่อนไขของโรงเรียน เช่น ความประพฤติดี ผลการเรียน  
และมีจิตอาสา 

 

 

 

/๕. วิธีการสมัคร… 
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๕. วิธีการสมัคร และคัดเลือก  
         ๕.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สมัครผ่านโรงเรียนที่กําลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที ่๖              
โดยผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้รับรองข้อมูล                                                                      
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สมัครผ่านโรงเรียนที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓                     
โดยผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้รับรองข้อมูล  
  ๕.๒ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  
  ๕.๓ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกฯ ผู้ปกครองฯ และนักเรียนจะต้องทำบันทึกข้อตกลงรับทุนกับโรงเรียน  
๖. หลักฐานการสมัคร  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
  ๑) ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
  ๒) รูปถา่ยขนาด ๑.๕ ที่ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัว
ผู้สมัคร 
  ๓) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือหนังสือรับรองผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ไดร้ับมอบหมายลงนามรับรองและ
ประทับตราของโรงเรียน  
  ๔) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดามารดาผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสาร 
  ๕) หนังสือรับรองความประพฤติจากหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
  ๑) ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
  ๒) รูปถา่ยขนาด ๑.๕ ที่ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัว
ผู้สมัคร 
  ๓) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือหนังสือรับรองผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษา                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๕ ภาคเรียน โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ไดร้ับมอบหมายลงนามรับรองและ
ประทับตราของโรงเรียน  
  ๔) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดามารดาผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสาร 
  ๕) หนังสือรับรองความประพฤติจากหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
๗. การสมัคร  
  ๗.๑ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่ครูแนะแนวในโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ถึง              
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัคร รวบรวมใบสมัคร เอกสารหลักฐาน  
              ๗.๒ นําเอกสารส่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นที่สิ้นสุด) 
โดยจัดส่งที่ งานแนะแนว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์สัย 
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๒๘๐ เบอร์โทรติดต่อ ๐ ๔๓๐๓ ๙๘๓๔  

 

 

/๘. คณะกรรมการ… 
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๘. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้  

๙. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด และ http://www.sw101.ac.th 

 ๑๐. วันรายงานตัวและมอบตัว   วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ร้อยเอ็ด  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖  

 

 

                             ( นายสุนทร  สีหานาม ) 
                                             ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
 

 

 


