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เพลงมาร์ชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
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สมเด็จพระศรีนครินทรแ์ผ่นดินไทย 

เราเทิดไว้เหนือเกลา้ชาวสยาม 
พระบารมีพระศักดิ์ศรอีนังดงาม 
ทั่วฟ้าเรืองอร่ามสยามพระชนนี 

สมเด็จพระศรีนครินทรถ์ิ่นศึกษา 
แหล่งวิชาให้ความรู้คูศ่ักดิ์ศร ี
ขยัน  ประหยัด  เร่งพัฒนาเทคโนโลย ี
รักสามคัคี  การกีฬา  ก้าวหน้าไกล 

จะยึดมั่นฟันฝ่าอุปสรรค 
จะยึดหลักสมเด็จย่าที่ให้ไว้ 
สร้างคุณงามท าความดีเกียรติเกรียงไกร 
ด้วยจิตใจรักชาติอย่างมัน่คง 

สมเด็จพระศรีนครินทรถ์ิ่นร้อยเอ็ด 
งามดั่งเพชรสมพระเกยีรติสมประสงค ์
แดง-น  าเงิน เจริญกลา้สง่าธง 
เทิดด ารงสมเด็จย่าทั่วหล้าเอย 
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เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์:  ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
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ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
 

ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
นักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
……………………………………………………………………………………………     

วัน /เวลา การด าเนินการ สถานที่ 
๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

เปิดรับสมัครนักเรียน 
 

ห้องโสตทัศนศึกษา 

๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบคัดเลือก ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

อาคารเรียนชั น ๑ 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบคัดเลือก ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
 

อาคารเรียนชั น ๑ 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศผลสอบ ม. ๑ ทุกประเภท ป้ายนิเทศของโรงเรียน / 
www.sw101.ac.th ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศผลสอบ ม. ๔ ทุกประเภท 

๑๗  มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

          - รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน 
- มอบตัว / ช าระค่าใช้จ่าย 

 
หอประชุมโรงเรียน 

 

จ านวนที่รับเข้าศึกษา 
 ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     ห้องเรียนปกติ              รับจ านวน  ๑๐๘  คน 
                          ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program)   รับจ านวน    ๓๖ คน    
    ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔     ห้องเรียนปกติ              รับจ านวน  ๑๐๘ คน 
            ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    รับจ านวน    ๓๐ คน 

         คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
         และสิ่งแวดล้อม    
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ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ร้อยเอ็ด 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

                    เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน เรื่องการรับนักเรียน 
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีรายละเอียด ดังนี  
             ๑. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด                      
เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนครอบคลุมพ้ืนที่ ๘  จังหวัด  ได้แก่  ร้อยเอ็ด  อุบลราชธานี  กาฬสินธุ์  นครพนม  
มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  และอ านาจเจริญ 
             ๒. จ านวนนักเรียนที่จะรับเข้าศึกษา 
                  ๒.๑  ห้องเรียนปกติ 

           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                     จ านวน  ๑๐๘  คน 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                      จ านวน  ๑๐๘  คน  
                   ๒.๒  ห้องเรียนพิเศษ Gifted Program 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                      จ านวน    ๓๖  คน  

    ๓.  การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ  แยกสัดส่วนเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๓.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ประเภทโควตา สัดส่วน (ร้อยละ) จ านวน (คน) 
๑. โควตาจังหวัด ได้แก่ นักเรียนโควตาในทุกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ได้แก่  
คือ อุบลราชธานี  กาฬสินธุ์  นครพนม  มหาสารคาม  มุกดาหาร  
ยโสธร  และอ านาจเจริญ (ยกเว้นจังหวัดร้อยเอ็ด) 

๒๐ ๒๑ 

๒. โควตาอ าเภอ ได้แก่นักเรียนโควตาในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓   

๒๐ ๒๑ 

๓. โควตาบ้านใกล้โรงเรียน มีภูมิล าเนาอยู่ ๔ ต าบล ได้แก่ โพธิ์สัย  
สีแก้ว ปอภาร และสวนจิก 

๒๐ ๒๑ 

๔. โควตาบุตรหลานทหารผ่านศึก  ต ารวจตระเวนชายแดน  และบุตร
เจ้าหน้าที่โครงการแพทย์อาสาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี  

๕ ๖ 

๕. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี -นาฏศิลป์ 
และกีฬา 

๕ ๖ 

๖. สอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไป ๓๐ ๓๓ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๘ 
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หมายเหตุ   ในกรณีที่นักเรียนโควตา ตามข้อ ๑-๕  ไม่มีผู้สมัครหรือมีผู้สมัครไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด 
โรงเรียนจะรับนักเรียนจากการสอบคัดเลือกเพิ่มข้ึน จนมีจ านวนนักเรียนรวมครบ ๑๐๘ คน 
               ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ประเภทโควตา จ านวน (คน) 
๑. โควตานักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย             
ผลคะแนนสอบ O-NET และความประพฤติ (ร้อยละ ๗๕ ของจ านวนนักเรียน            
ชั้น ม.๓ เดิม) 

๖๕ 

๒. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี -นาฏศิลป์ และกีฬา ๕ 
๓. สอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไป ๓๘ 

รวม ๑๐๘ 
           ๔. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  Gifted Program รับโดยวิธีการสอบคัดเลือก  โดยใช้ข้อสอบ
คัดเลือกของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 
          ๕. คุณสมบัติของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
                 ๕.๑  คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ 
    ๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
                         ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕   
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐   
  ๓) มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้เป็นอย่างดี 
  ๔) เป็นโสด มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  ๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
                  ๕.๒  คุณสมบัติเฉพาะ  ผู้สมัครโควตาแต่ละประเภท ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 
                         ๑) ผู้สมัครโควตาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม   
คือ มีผลการเรียนเป็นอันดับที่ ๑ -๑๐ ของโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรองที่ลงนามโดยผู้อ านวยการโรงเรียนแนบ
ไปพร้อมใบสมัคร และต้องมีคะแนนรวมในการสอบคัดเลือกประเภทข้อเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
                        ๒) ผู้สมัครโควตานักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน  จะต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการเรียนเป็นอันดับที่ ๑ -๑๐ ของโรงเรียน 
โดยมีหนังสือรับรองที่ลงนามโดยผู้อ านวยการโรงเรียนแนบไปพร้อมใบสมัคร และต้องมีคะแนนรวมในการสอบ
คัดเลือกประเภทข้อเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
                        ๓) ผู้สมัครโควตาบุตรหลานทหารผ่านศึก  ต ารวจตระเวนชายแดน  และบุตรเจ้าหน้าที่
โครงการแพทย์อาสาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวของ
ผู้ปกครองที่แสดงถึงคุณสมบัติดังกล่าวไปพร้อมใบสมัคร 
     ๔) ผู้สมัครโควตา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ   ดนตรี - นาฏศิลป์  
ต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ึนไป โดยต้องแนบหลักฐาน 
การได้รับรางวัลไปพร้อมใบสมัครด้วย 
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             ๖. คุณสมบัติของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
                   คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้                    
   ๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า                  
                          ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมธัยมศกึษาตอนต้น ๕ ภาคเรียนไมน่้อยกว่า ๒.๐๐   
   ๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นอย่างดี 
   ๔) เป็นโสด  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   ๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา          
             ๗.  หลักฐานการสมัคร 

๗.๑  ใบสมัครของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ร้อยเอ็ด  
                 ๗.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง  
                 ๗.๓  หนังสือรับรองความประพฤติพร้อมประทับตราสถานศึกษา 
                 ๗.๔  แบบ ปพ. ๑  ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (ชั น  ป.๔ – ป.๕  ส าหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    
และเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน   ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔) 
                 ๗.๕  หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับผู้สมัครประเภทโควตา 
                 ๗.๖  รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดเครื่องแบบนักเรียนถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ ว จ านวน ๒ รูป   
          ๘. การรับสมัคร มี ๒ วิธี  ดังนี  
 ๘.๑ สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
  ๘.๑.๑ นักเรียนศึกษาคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั น ม. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยดาวน์
โหลดจากเว็บไซต์ www.sw101.ac.th 
  ๘.๑.๒ นักเรียนท าการสมัครสอบคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์โรงเรียน คือ
www.sw101.ac.th โดยกรอกข้อมูลในใบสมัคร ม.๑ ห้องเรียนปกติ/ห้องเรียนพิเศษ Gifted Program ให้
ครบถ้วนภายในวันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั งนี ระบบจะปิดรับสมัครในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๖.๓๐ น.  
                    ๘.๑.๓ พิมพ์ใบสมัคร บัตรประจ าตัวสอบ ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย 
แล้วแนบหลักฐานประกอบการสมัครสอบตามข้อ ๗ ส่งทางไปรษณีย์มายังโรงเรียน ภายในวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒            โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ มาตามที่อยู่ของโรงเรียน คือ 
   

ฝ่ายวิชาการ (งานรับนักเรียน ๒๕๖๒ ) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๗ ต าบลโพธิ์สัย อ าเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๒๘๐  

  
 ๘.๒ สมัครด้วยตนเองท่ีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โดยนักเรียน
เตรียมหลักฐาน ตามข้อ ๗.๒-๗.๖ มาสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ภายในวันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
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            ๙. ก าหนดวันและเวลา   
                  ๙.๑ รับสมัคร วันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
         ๙.๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ :  วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒  
         ๙.๓ สอบคัดเลือก:  
                         ๙.๓.๑ ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  สอบคัดเลือก ในวันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ ถึง
๑๒.๐๐ น. โดยสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา วิชา
ละ ๓๐ คะแนน (รวม ๑๕๐ คะแนน) 
                          ๙.๓.๒ ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  สอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ 
ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยสอบข้อเขียน  วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา 
วิชาละ ๓๐ คะแนน (รวม ๑๕๐ คะแนน) 
                          ๙.๓.๔ นักเรียนโควตาจังหวัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
สมัครที่เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่ ก าหนดการและวิธีการคัดเลือก ให้อยู่ในดุลยพินิจของ                        
เขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ และน าผลการคัดเลือกส่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ภายใน           
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 ๙.๔ ประกาศผล : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุกประเภท ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่  
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  โดยการปิดประกาศที่ป้ายนิเทศของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด และประกาศทางเว็บไซต ์www.sw101.ac.th 
 ๙.๕ การรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษา   
        ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนพร้อมช าระ
ค่าใช้จ่ายแรกเข้า ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด หากไม่มาในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ พร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

1) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

2) รปูถ่ายขนาด ๒ นิ ว แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน  ถ่ายไม่เกิน ๖  เดือน  จ านวน ๒ 
รูป 

3) ส าเนา ปพ. ๑  หรือหนังสือรับรองการศึกษา 
4) ผู้ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
                                                                   (นายสุนทร   สีหานาม) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
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ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------------ 
                 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั น  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี  
       ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
                 ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า    
                 ๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั นมัธยมศึกษาตอนต้น ๕  ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
                ๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  
                 ๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
                 ๑.๕ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
                 ๑.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาจนจบหลักสูตร 
       ๒. จ านวนที่รับเข้าศึกษา ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน  ๓๐  คน 
       ๓. หลักฐานการรับสมัคร 
                  ๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
                  ๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดนักเรียน ๒ นิ ว จ านวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
                  ๓.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ชุด      
                  ๓.๔ ใบแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาต้นสังกัด 
       ๔. การรับสมัคร มี ๒ วิธี  ดังนี  
 ๔.๑ สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
  ๔.๑.๑ นักเรียนศึกษาคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยดาวน์
โลดจากเว็บไซต ์www.sw101.ac.th 
  ๔.๑.๒ นักเรียนท าการสมัครสอบคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์โรงเรียน คือ
www.sw101.ac.th โดยกรอกข้อมูลในใบสมัคร ม.๔ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๒๓ – 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั งนี ระบบจะปิดรับสมัครในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
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                  ๔.๑.๓ พิมพ์ใบสมัคร บัตรประจ าตัวสอบ ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย แล้ว
แนบหลักฐานประกอบการสมัครสอบตามข้อ ๓ ส่งทางไปรษณีย์มายังโรงเรียน ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ มาตามท่ีอยู่ของโรงเรียน คือ   

ฝ่ายวิชาการ (งานรับนักเรียน ๒๕๖๒ ) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๗ ต าบลโพธิ์สัย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๒๘๐ 

 ๔.๒ สมัครด้วยตนเองท่ีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โดยนักเรียนเตรียม
หลักฐาน ตามข้อ ๓.๒-๓.๔ มาสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ภายในวันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
       ๕. ก าหนดวันและเวลา   
            ๕.๑ รับสมัคร วันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)  
 ๕.๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ :  ๕ มีนาคม ๒๕๖๒  
 ๕.๓ สอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ที่ ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ตามห้องสอบที่
ก าหนด ณ อาคารเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
 ๕.๔ ประกาศผล : ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ป้ายนิเทศและประกาศทางเว็บไซต์  
www.sw101.ac.th 
 ๕.๕ รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.                      
ณ หอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด    
       ๖. วิธีการคัดเลือก  สอบคัดเลือกข้อเขียนใน ๓ วิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ พร้อมสอบสัมภาษณ์ ทั งนี  นักเรียนที่สมัครหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในหลักสูตรปกติตามล าดับคะแนน  
      ๗.  การรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษา    
            ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนพร้อมช าระค่าใช้จ่ายแรกเข้า 
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด หากไม่มาในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 ๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน และผู้ปกครอง 
 ๒) รูปถ่ายขนาด ๒ นิ ว แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน  ถ่ายไม่เกิน ๖  เดือน  จ านวน ๒ รูป 
 ๓) ส าเนา ปพ. ๑  หรือหนังสือรับรองการศึกษา 
 ๔) ผู้ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ 
                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
                                                                   (นายสุนทร   สีหานาม)                                                       

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
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ระบบภาคเรยีน 
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ก าหนดภาคเรียนในระบบทวิภาค 
กล่าวคือ 

1.  ก าหนดให้มีภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน ในแต่ละปีการศึกษา 
2.  ในแต่ละภาคเรียนต้องใช้เวลาเรียนประมาณ 20 สัปดาห์ และปิดเรียนระหว่าง

ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 เป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ 
3.  โรงเรียนจะเปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1 ประมาณสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนพฤษภาคม 

ปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1  ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม และเปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2 
ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน ปิดภาคเรียนท่ี 2 ประมาณ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
มีนาคม 

 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้หลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะ ความ
ประพฤติท่ีดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา มีความคิด
สร้างสรรค์และเป็นพลโลก  โดยได้จัดห้องเรียนและหลักสูตรท่ีหลากหลาย ดังนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ห้องเรียนปกติ 
  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (Gifted Program) 
   

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ห้องเรียนปกติสายวิทย์-คณิต 
  ห้องเรียนปกติสายศิลป์-ภาษา 
  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

     (หลักสูตร พสวท. โดย สสวท.) 
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รายละเอียดการจัดเก็บคา่ใช้จ่ายนักเรียน  
 

1. ค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป 
1.1  ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ คนละ  1,000  บาท/ภาคเรียน 
1.2  ค่าประกันอุบัติเหตุ  คนละ  150    บาท/ภาคเรียน 
1.3  ค่าวารสารประชาสัมพันธ์  คนละ  100    บาท/ปี 
1.4  ค่าคู่มือนักเรียน   คนละ  150    บาท/ปี 
1.5  ค่าจ้างบุคลากร   คนละ  300  บาท 
     รวม  1,700 บาท 

 
2. ค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  

2.1 Gifted Program ค่าบ ารุงการศึกษาด้านวิชาการ คนละ 9,000  บาท/ภาคเรียน 

 2.2 ห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คนละ 
4,000 บาท/ภาคเรียน 

 
 

3. ค่าใช้จ่ายนักเรียนประจ า(เฉพาะนักเรียนประจ าเท่าน้ัน) 
3.1 ค่าอาหาร    คนละ  15,000  บาท/ภาคเรียน 
3.2 ค่าซักรีด    คนละ  1,500     บาท/ภาคเรียน 
3.3 ค่าบ ารุงหอพัก   คนละ  1,500     บาท/ภาคเรียน 
3.4 ค่าบริการศึกษา   คนละ  1,500     บาท/ภาคเรียน 
3.5 ค่ากิจกรรมเสริมพิเศษ  คนละ  1,100     บาท/ภาคเรียน 
     รวม  20,600 บาท 

 
หมายเหตุ  เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายเท่านั้น 
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 ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 

ตราประจ าโรงเรียน 

 
 

อักษรย่อของโรงเรียน : สว.รอ. 
 

คติพจน ์ 
นิมิตต  สาธุรูปาน  กตญญฺูกตเวทิตา : ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี 

 

ค าขวัญประจ าโรงเรียน 
รักษ์ศักด์ิศรี มคีุณธรรม  น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าร ิ

 

สีประจ าโรงเรียน : แดง - น  าเงิน 
 

พระประจ าโรงเรียน: พระพทุธรูปปางถวายเนตร  
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน: ต้นประดู่แดง 
 

เอกลักษณ:์  สิ่งแวดลอ้มดี  กีฬารักบี ฟุตบอลเด่น 
 

อัตลักษณ:์  บุคลิกด ี
 

วิสัยทัศน์ 
 เทิดทูนสถาบัน  มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลศิทางวิชาการ  สือ่สารสองภาษา              
มีคุณธรรม  นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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