
๑ 

 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ยะลา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------ 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 
๒๕๖3 นั้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จึงประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้ 

๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 

๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำ
กว่า ๒.๕๐ 

๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ

การอยู่โรงเรียนประจำ 
๑.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 ๒. จำนวนนักเรียนที่รับ  จำนวน ๑๔๔ คน 
 ๓. เขตพื้นที่บริการ 
 เขตพื้นที่บริการ การรับนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ได้
กำหนดเขตพ้ืนที่บริการการรับนักเรียนจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล 
 ๔. การสมัคร 
  ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ให้ติดต่อ
ขอรับใบสมัคร (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในวันรับสมัคร 
หรือสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.swyl.ac.th  

๕. หลักฐานการสมัคร 
  ๕.๑ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   จำนวน ๑ ชุด 
  ๕.๒ สำเนาใบ ปพ.๑      จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๓ รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว    จำนวน 3 รูป 
  ๕.๔ ใบรับรองความประพฤติ     จำนวน ๑ ฉบับ 
 

/๕.๕ ใบรับรอง… 
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๒ 
  ๕.๕ ใบรับรองการเป็นนักเรียน    จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๖ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน    จำนวน ๑ ฉบับ 
  5.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร   จำนวน ๑ ชุด 
  ๕.8 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนบิดา  จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.9 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.10 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง  จำนวน ๑ ฉบับ 
     (กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา)  
  ๕.๑1 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๑2 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ เช่น เกียรติบัตร วุฒิบัตร (ถ้ามี) 

  5.13 สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

๖. กำหนดวันและเวลา 

ประเภทการสมัคร 
การดำเนินการ 

วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
๑๗-๒๑ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
๒7 มีนาคม 

๒๕๖๔ 
๒๔ เมษายน 

๒๕๖๔ 
๒๖ เมษายน 

๒๕๖๔ 
๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 

  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้ 

 ๑.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑.๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
 ๑.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา            
ปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า 2.0๐ 
 ๑.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๑.๑.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการอยู่โรงเรียนประจำ 
 ๑.๑.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
   ๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
 ๑.๒.๑ นักเรียนที่มีความประสงค์เรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จะต้องมีผลการ
เรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐  
 ๑.๒.2 นักเรียนที่มีความประสงค์เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ 

/๒. จำนวน… 



๓ 
 ๒. จำนวนนักเรียนที่รับ 
  ๒.๑ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ๒ ห้อง จำนวน  ๗๒ คน 
  ๒.๒ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์-  ๑ ห้อง จำนวน  ๓๐ คน 
    เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

 ๓. เขตพื้นที่บริการ 
 เขตพื้นที่บริการ การรับนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ได้
กำหนดเขตพ้ืนที่บริการการรับนักเรียนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ ดังนี้ 

 ๓.๑ ห้องเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รับนักเรียนในจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี 
และสตูล 

 ๓.๒ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ไม่จำกัดเขตพื้นที่
บริการ เนื ่องจากเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกกลุ ่มเป้าหมายในทุกเขตพื้นที ่ที ่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 ๔. การสมัคร 
  ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ให้ติดต่อ
ขอรับใบสมัคร (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในวันรับสมัคร 
หรือสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.swyl.ac.th  

๕. หลักฐานการสมัคร 
  ๕.๑ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   จำนวน ๑ ชุด 
  ๕.๒ สำเนาใบ ปพ.๑      จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๓ รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว    จำนวน 3 รูป 
  ๕.๔ ใบรับรองความประพฤติ     จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๕ ใบรับรองการเป็นนักเรียน    จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๖ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน    จำนวน ๑ ฉบับ 
  5.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร   จำนวน ๑ ชุด 
  ๕.8 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนบิดา  จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.9 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.10 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง  จำนวน ๑ ฉบับ 
     (กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา)  
  ๕.๑1 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๑2 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ เช่น เกียรติบัตร วุฒิบัตร (ถ้ามี) 

  5.13 สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 
 
 

/๖. กำหนดวัน… 
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๔ 
๖. กำหนดวันและเวลา 

ที ่ ประเภทการสมัคร 
การดำเนินการ 

วันรับสมัคร สอบ
คัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

๑ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

๑๗-๒๑
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๒๘ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๒๕ 
เมษายน 
๒๕๖๔ 

๒๗ 
เมษายน 
๒๕๖๔ ๒ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม(SMTE) 

๑๙-๒๓ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๔ 
เมษายน 
๒๕๖๔ 

๒๖ 
เมษายน 
๒๕๖๔ 

๒๘  
เมษายน 
๒๕๖๔ 

 
  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

          (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา)  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา                                        

 


