ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปีการศึกษา
๒๕๖๑ นั้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จึงประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๑.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า
๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๑.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการอยู่โรงเรียนประจา
๑.๑.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๑.๒.๑ นักเรียนที่มีความประสงค์เรียนห้องเรียนพิเศษ (ด้านกีฬาฟุตบอล) จะต้องมี
- มีสัญชาติไทย
- ต้องไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๗
- มีความสามารถในชนิดกีฬาที่สมัครคัดเลือก
- สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจาได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
- ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- มีส่วนสูง ไม่ต่ากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร
๑.๒.๒ นักเรียนโควตาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในทุกจังหวัด ตามข้อ ๓.๑
และ ๓.๒ จะต้องมีผลการเรียนตามข้อ ๑.๑.๒ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ มีผลการเรียนอันดับที่ ๑-๑๐
ของโรงเรียน
๑.๒.๓ นักเรียนโควตาบ้านใกล้ จะต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้ นที่ที่กาหนดตามข้อ ๓.๓ ไม่
น้อยกว่า ๑ ปี
/๑.๒.๔ นักเรียนโควตา...

๑.๒.๔ นักเรียนโควตาบุตรทหารผ่านศึก ตารวจตระเวนชายแดน และบุตรเจ้าหน้าที่โครงการ
แพทย์อาสาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จะต้องนาหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการรับสมัคร
นักเรียนในวันสมัครเรียน
๑.๒.๕ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา (วอลเลย์บอล ตะกร้อ ปันจักสีลัต หรือมวยไทย)
จะต้องนาหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษประเภทนั้น ๆ มาแสดงในวันสมัครเรียน
๒. จานวนนักเรียนที่รับ
๒.๑ ห้องเรียนปกติ
๒.๒ ห้องเรียนพิเศษ (ด้านกีฬาฟุตบอล)

๔ ห้อง
๑ ห้อง

จานวน ๑๔๔ คน
จานวน ๒๒ คน

๓. เขตพื้นที่บริการและการกาหนดสัดส่วน
เขตพื้นที่บริการ การรับนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ได้
กาหนดเขตพื้นที่บริการและสัดส่วนการรับนักเรียนไว้ ดังนี้
๓.๑ กลุ่ มที่ ๑ เขตพื้ น ที่ บ ริก ารโควตาส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา นราธิว าส
ปัตตานี สตูล (ร้อยละ ๒๐) รวม ๒๙ คน
๓.๑.๑ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ จานวน ๔ คน
๓.๑.๒ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จานวน ๔ คน
๓.๑.๓ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ จานวน ๔ คน
๓.๑.๔ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ จานวน ๔ คน
๓.๑.๕ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ จานวน ๔ คน
๓.๑.๖ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ จานวน ๔ คน
๓.๑.๗ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
จานวน ๕ คน
๓.๒ กลุ่มที่ ๒ เขตพื้นที่บริการโควตาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด (ร้อย
ละ ๒๐) รวม ๒๙ คน
๓.๒.๑ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
จานวน ๑๐ คน
๓.๒.๒ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒
จานวน ๑๐ คน
๓.๒.๓ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓
จานวน ๙ คน
๓.๓ กลุ่มที่ ๓ โควตานักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน (ร้อยละ ๒๐) รวม ๒๙ คน
๓.๓.๑ ภูมิลาเนาตั้งอยู่ในเขต อาเภอเมือง ได้แก่ ตาบลบุดี , ตาบลสะเตงนอก, และตาบล
บันนังสาเรง
๓.๓.๒ ภูมิลาเนาตั้งอยู่ในเขต อาเภอรามัน ได้แก่ ตาบลโกตาบารู, ตาบลเนินงาม, ตาบลบา
โงย และตาบลวังพญา
๓.๔ กลุ่มที่ ๔ โควตาบุตรทหารผ่านศึก ตารวจตระเวนชายแดน และบุตรเจ้าหน้าที่โครงการ
แพทย์อาสาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ร้อยละ ๕) รวม ๗ คน
๓.๕ กลุ่มที่ ๕ โควตานักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ร้อยละ ๕) รวม ๗ คน
๓.๖ กลุ่มที่ ๖ นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกทั่วไป (ร้อยละ ๓๐) รวม ๔๓ คน
๓.๗ นั ก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษ (ด้ านกี ฬ าฟุ ต บอล) รับ นั ก เรีย นในพื้ น ที่ จั งหวั ด ยะลา ปั ต ตานี
นราธิวาส สตูล และสงขลา (๔ อาเภอ คือ เทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย) รวม ๒๒ คน
/๔. การสมัคร

๔. การสมัคร
ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ให้ติดต่อ
ขอรับใบสมัคร (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในวันรับสมัคร
วันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หรือสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.swyl.ac.th
๕. หลักฐานการสมัคร
๕.๑ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
จานวน ๑ ชุด
๕.๒ สาเนาใบ ปพ.๑
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๒ รูป
๕.๔ ใบรับรองความประพฤติ
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ ใบรับรองการเป็นนักเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๗ สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประชาชนบิดา
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๘ สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประชาชนมารดา
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๙ สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จานวน ๑ ฉบับ
(กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา)
๕.๑๐ หนังสือรับรองการผลการเรียนนักเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
ลาดับที่ ๑-๑๐ ของโรงเรียน (เฉพาะโควตาตามข้อ ๑.๒.๒)
๕.๑๑ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๑๒ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ เช่น เกียรติบัตร วุฒิบัตร (ถ้ามี)
๖. กาหนดวันและเวลา
การดาเนินการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ประเภทการสมัคร

วันรับ
สมัคร

สอบ
คัดเลือก

สัมภาษณ์
/ทดสอบ
ร่างกาย

สอบ
ทักษะ
กีฬา

โควตา กลุ่ม ๑
โควตา กลุ่ม ๒
โควตา กลุ่ม ๓
๒๔-๒๘
๑๐
โควตา กลุ่ม ๔
กุมภาพันธ์ มีนาคม
โควตา กลุ่ม ๕
๒๕๖๑ ๒๕๖๑
สมัครสอบคัดเลือกทั่วไป

๗ ห้องเรียนพิเศษ

๒๔-๒๘
๑๐
กุมภาพันธ์ มีนาคม
๒๕๖๑ ๒๕๖๑

ประกาศ รายงาน
ผล
ตัว

๑๕
มีนาคม
๒๕๖๑
๑๑
มีนาคม
๒๕๖๑

๑๒
มีนาคม
๒๕๖๑

๑๘
มีนาคม
๒๕๖๑

มอบตัว

๑
เมษายน
๒๕๖๑

๑๕
มีนาคม
๒๕๖๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครและเขตพื้นที่บริการ มีดังนี้
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
/๑.๑.๒ มีผลการเรียน...

๑.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๑.๔ สุ ข ภาพอนามั ย สมบู ร ณ์ แข็ งแรง ไม่ เป็ น โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงซึ่ ง เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การศึกษา และการอยู่โรงเรียนประจา
๑.๑.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๑.๒.๑ นักเรียนที่มีความประสงค์เรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จะต้องมีผลการ
เรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑.๒.๒ นักเรียนที่มีความประสงค์เรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา จะต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่
๑) ไม่ต่ากว่า ๑.๘๐
- มีสัญชาติไทย ต้องไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๔
- มีความสามารถในชนิดกีฬาที่สมัครคัดเลือก
- สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจาได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
- ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- มีส่วนสูงและน้าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๒.๓ นักเรียนที่มีความประสงค์เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕ และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๒. จานวนนักเรียนที่รับ
๒.๑ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๒.๒ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา
๒.๓ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

๒ ห้อง จานวน ๗๒ คน
๒ ห้อง จานวน ๘๐ คน
๑ ห้อง จานวน ๓๐ คน

๓. เขตพื้นที่บริการ
เขตพื้นที่บริการ การรับนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ได้
กาหนดเขตพื้นที่บริการการรับนักเรียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ ดังนี้
๓.๑ ห้องเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รับนักเรียนในจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี
และสตูล
๓.๒ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา รับนักเรียนในจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และสงขลา
(๔ อาเภอ ได้แก่ เทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย)
๓.๓ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ไม่จากัดเขตพื้นที่
บริ ก าร เนื่ อ งจากเป็ น การสร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย นทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายในทุ ก เขตพื้ น ที่ ที่ มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
/๔. การสมัคร

๔. การสมัคร
ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ให้ติดต่อ
ขอรับใบสมัคร (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในวันรับสมัคร
วันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หรือสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.swyl.ac.th
๕. หลักฐานการสมัคร
๕.๑ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
จานวน ๑ ชุด
๕.๒ สาเนาใบ ปพ.๑
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๒ รูป
๕.๔ ใบรับรองความประพฤติ
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ ใบรับรองการเป็นนักเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๗ สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประชาชนบิดา
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๘ สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประชาชนมารดา
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๙ สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จานวน ๑ ฉบับ
(กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา)
๕.๑๐ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๑๑ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ เช่น เกียรติบัตร วุฒิบัตร (ถ้ามี)
๖. กาหนดวันและเวลา
การดาเนินการ
ที่

ประเภทการสมัคร

วันรับ
สมัคร

สอบ
คัดเลือก

สัมภาษณ์
/ทดสอบ
ร่างกาย

สอบ
ทักษะ
กีฬา

ประกาศ รายงาน
ผล
ตัว

๑ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
๒ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กีฬา

๒๔-๒๘
กุมภาพันธ์
๒๕๖๑

๑๑
มีนาคม
๒๕๖๑

๑๒
มีนาคม
๒๕๖๑

๑๓-๑๔ ๑๖
มีนาคม มีนาคม
๒๕๖๑ ๒๕๖๑

๓ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

๑๘
มีนาคม
๒๕๖๑
๑๖
มีนาคม
๒๕๖๑

มอบตัว

๑
เมษายน
๒๕๖๑

๑๘
มีนาคม
๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น)
รองผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

