
                                                                                          
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

                                                  ----------------------------------- 
 
                         ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งมี จ านวน ๑๒ โรง ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติและทรงส่งเสริม 
สนับสนุนเยาวชนในทุกพ้ืนที่ที่พระองค์เสด็จให้ได้รับการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่พึงประสงค์และสามารถด ารงตนอยู่ใน
สังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ  ซึ่งได้จัดให้มีการรับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจ า และ ไป – กลับ 
                          ดังนั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามก าหนดแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

๑ พ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
รับนักเรียนในเขตจังหวัดยะลา  นราธิวาส  ปัตตานี  สตูล  และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
(อ.จะนะ , อ.สะบ้าย้อย , อ.เทพา  และ อ.นาทวี) 
 

  ๒.  จ านวนนักเรียนที่รับ 
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                   จ านวน  ๑๔๔   คน 
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                    

- โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์           จ านวน    ๗๒   คน 
- โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – กีฬา                    จ านวน    ๘๐    คน   แยกเป็น 

กีฬาฟุตบอล (ชาย)   จ านวน    ๒๖    คน 
ตะกร้อ  (ชาย)    จ านวน    ๑๖    คน 
ปันจักสีลัต (ชาย)    จ านวน     ๖    คน 
ปันจักสีลัต (หญิง)   จ านวน     ๖    คน 
วอลเล่ยบอล (หญิง)   จ านวน   ๑๘    คน 
มวยไทย (ชาย)    จ านวน     ๘    คน 



-๒- 
 

  ๓.  คุณสมบัติของนักเรียน 
   ๓.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
    ๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  หรือเทยีบเท่า 
    ๓.๑.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๕  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
    ๓.๑.๓  เป็นโสด 
    ๓.๑.๔  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
    ๓.๑.๕  ผู้ปกครองพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ก าลังศึกษา 
    ๓.๑.๖  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 
 

   ๓.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  แผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
    ๓.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  หรือเทียบเท่า 
    ๓.๒.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
    ๓.๒.๓  เป็นโสด 
    ๓.๒.๔  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
    ๓.๒.๕  ผู้ปกครองพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ก าลังศึกษา 
    ๓.๒.๖  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 
   ๓.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  แผนวิทยาศาสตร์ – กีฬา 
    ๓.๓.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  หรือเทียบเท่า 
    ๓.๓.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕  ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
    ๓.๓.๓  เป็นโสด 
    ๓.๓.๔  มีสุขภาพ บุคลิกภาพ สมรรถภาพและจิตที่ดี ไม่ทุพพลภาพ  ไม่มีโรค
ประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา 
    ๓.๓.๕  มีความถนัดและความสามารถทางการกีฬาตามชนิดกีฬา 
    ๓.๓.๖  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 
    ๓.๓.๗  สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจ าได้ 
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  ๔.  สัดสว่นการรับนักเรียน 
                          การรับนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ก าหนดสัดส่วนใน
การรับนักเรียนดังนี้ 
   ๔.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
    ๔.๑.๑  รับนักเรียนโควตาในทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใน
ทุกจังหวัดในพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ร้อยละ ๒๐  (ไม่รวมจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน) 
    ๔.๑.๒  รับนักเรียนโควตาในทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ร้อยละ ๒๐ 
    ๔.๑.๓  รับนักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน  ร้อยละ ๒๐ 
    ๔.๑.๔  รับนักเรียนจากบุตรหลานทหารผ่านศึก  ต ารวจตระเวนชายแดน และ
บุตรเจ้าหน้าที่โครงการแพทย์อาสาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ร้อยละ ๕ 
    ๔.๑.๕  รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก  ร้อยละ ๓๕ 
 

   ๔.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
    ๔.๒.๑  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ทีม่ีศักยภาพเหมาะสมของ
โรงเรียนเดิมเข้าเรียนโดยก าหนดเกณฑ์คัดเลือกท่ีเป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย  ผลคะแนน O – 
Net  คุณความดี เป็นต้น  ร้อยละ  ๘๐ 
    ๔.๒.๒  รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  ร้อยละ  ๒๐ 
 

  ๕. ก าหนดวันและเวลา 
   ๕.๑  รับสมัคร 
    วันที่  ๒๐ – ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (ไม่
เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
 

   หลักฐานที่ต้องเตรียมในวันสมัคร 
๑. ใบสมัคร  (รับได้ที่โรงเรียน) 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร                               จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาบัตรประชาชน ของบิดา  จ านวน ๑  ฉบับ 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือ ส าเนาบัตรประชาชน ของมารดา จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. ส าเนาแสดงผลการเรียนย้อนหลัง                            จ านวน  ๑  ฉบับ 
๖. ใบรับรองการเป็นนักเรียน                                     จ านวน  ๑  ฉบับ 
๗. ใบรับรองความประพฤติ                                       จ านวน  ๑  ฉบับ 
๘. รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมแว่นด า ขนาด ๓ คูณ ๔  ซม.     จ านวน ๒  รูป 
๙. อ่ืน ๆ เช่น  เกียรติบัตรด้านการกีฬา เป็นต้น 
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   ๕.๒  สอบคัดเลือก 
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  สอบข้อเขียน 
                                              วันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๕๙       เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   สอบข้อเขียน ทุกโปรแกรม 
                                              วันที ๖  มีนาคม ๒๕๕๙       เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – กีฬา   
                                              สอบภาคปฏิบัติสมรรถนะทางการกีฬา  วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 เวลา ๐๙.๐๐  เป็นต้นไป 
 

   ๕.๓  ประกาศผล 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันที่ ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 
   ๕.๔  รายงานตัว 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   รายงานตัว 
                                          วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๙     เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  
                                           ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
 
   ๕.๕  มอบตัว 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  มอบตัว 
                                          วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
                                           ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
 

                                          หลักฐานที่ต้องเตรียมวันมอบตัว 
๑. ใบมอบตัว  (รับจากโรงเรียน) 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 
๓.  ปพ.๑  (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ฉบับถ่ายเอกสาร 

 
                                     ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
                                                                      (นายดุลลาภ  ตาเล๊ะ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 


