ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรีย นเฉลิมพระเกียรติส มเด็จ พระศรีนครินทร ลพบุรี ในพระราชูป ถัม ภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เป น โรงเรี ย นประจํ า ของรั ฐ บาล จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระศรีน ครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอการศึกษาของชาติและทรงสงเสริมสนับสนุน
เยาวชนในทุกพื้นที่ที่พระองคเสด็จใหไดรับการศึกษา โดยมุงเนน การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูทาง
วิชาการเปนอยางดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติ เปนที่พึงประสงคและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไทยได
อย า งมี คุ ณ ภาพ โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริน ทร ลพบุ รี ในพระราชู ป ถั ม ภ ส มเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับนักเรียนสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทประจํา ดังนั้นเพื่อใหการรับนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระศรีน คริน ทร ลพบุรี ในพระราชูป ถัมภส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี จึงกํา หนด
แนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ดังนี้
๑. จํานวนนักเรียนที่จะรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๑๐๘ คน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จํานวน ๑๐๒ คน
๒. กําหนดสัดสวนการรับนักเรียน ดังนี้
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
๒.๑.๑ รับนักเรียนโควตาในทุกจังหวัดที่อยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (ไมรวมจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน)
จํานวน ๒๒ คน ดังนี้
จังหวัดชัยนาท
๑
คน
จังหวัดอุทัยธานี
๑
คน
จังหวัดสระบุรี
๑๐ คน
จังหวัดสิงหบุรี
๑
คน
จังหวัดอางทอง
๑
คน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘
คน
๒.๑.๒ รับนักเรียนโควตาในทุกอําเภอในจังหวัดลพบุรี จํานวน ๒๑ คน ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
อําเภอทาวุง
๑
คน
อําเภอเมือง
๒
คน
อําเภอบานหมี่
๑
คน
อําเภอโคกสําโรง
๑
คน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๒
อําเภอพัฒนานิคม
๒
คน
อําเภอทาหลวง
๒
คน
อําเภอลําสนธิ
๑
คน
อําเภอชัยบาดาล
๗
คน
อําเภอหนองมวง
๒
คน

๒
อําเภอโคกเจริญ
๑
คน
อําเภอสระโบสถ
๑
คน
๒.๑.๓ รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก ๖๐ คน
๒.๑.๔ รับนักเรียนจากบุตรทหารผานศึก ตํารวจตระเวนชายแดน และบุตรเจาหนาที่โครงการแพทยอาสาของ
สมเด็จพระศรีนครินทร จํานวน ๕ คน
**กรณีสมัครโควตาเขตพื้นที่ ใหโรงเรียนรวบรวมรายชื่อสงเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด เพื่อคัดเลือกและ
สงมายังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรีฯ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒**
๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ในป ก ารศึ ก ษา ๒ ๕๖ ๒ โรงเรี ย นได จั ด การเรี ย นการสอนสํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๔
ประเภท อยูป ระจํา โดยจัดแผนการเรียนดังนี้
๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (สสวท.) จํานวน ๑ หองเรียน
๒. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จํานวน ๑ หองเรียน
๓. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร จํานวน ๑ หองเรียน
๒.๒.๑ สัดสวนการรับนักเรียน
๑. รั บ นั ก เรี ย นที่ จ บชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๓ ที่ มี ศั ก ยภาพเหมาะสมของโรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพิจารณาจาก
ผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี ความประพฤติ (ไมมีประวัติเกี่ยวของกับยาเสพติดและเกี่ยวของกับ
การกอเหตุรายแรง เชน ทํารายผูอื่น ฯ) หรือคุณสมบัติอื่นตามที่โรงเรียนกําหนด
จํานวน ๔๒ คน
๒. รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป
จํานวน ๖๐ คน
๓. คุณสมบัติของนักเรียน
๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
๓.๑.๑ สําเร็จการศึกษาชวงชั้นที่ ๑ (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖) ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ หรือ
เทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเทา
๓.๑.๒ มีผ ลการเรีย นเฉลี่ย ในชั้น ประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้น ประถมศึกษาป ที่ ๕ ไมต่ํ ากวา ๒.๕๐ และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุมสาระการเรีย นรูวิทยาศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมต่ํากวา ๒.๕๐
(หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง ๒.๐๐-๒.๕๐ และ/หรือ ผลการเรียนกลุมสาระฯวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ต่ํากวา ๒.๕๐ นักเรียนตองทําขอสอบวัดความรูข องโรงเรียนใหผานเกณฑที่กําหนดคือ ๖๐ %)
๓.๑.๓ เปนโสด
๓.๑.๔ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
๓.๑.๕ สุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง
๓.๑.๖ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู
๓.๑.๗ นักเรียนโควตาจังหวัดและอําเภอจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ ผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๗๕
และมีความประพฤติเรียบรอย
๓.๑.๘ โรงเรียนตนสังกัดสงรายชื่อนักเรียนโควตามายังเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด เพื่อคัดเลือกและสงมายัง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรีฯ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
๓.๒.๑ สําเร็จ การศึก ษาชว งชั้น ที่ ๒ (ชั้ น มัธ ยมศึ กษาป ที่ ๓) ตามหลัก สูต รของกระทรวงศึกษาธิก ารหรือ
เทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ หรือ เทียบเทา

๓
๓.๒.๒ แผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (สสวท.) ตองมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ (๕ ภาคเรียน) ไมต่ํากวา ๓.๐๐ และตองมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมต่ํากวา ๓.๐๐ (หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง
๒.๕๐-๓.๐๐ และ/หรือ ผลการเรียนกลุมสาระฯวิทยาศาสตร-คณิ ตศาสตร ต่ํากวา ๓.๐๐ นักเรียนตองทําขอสอบ
วัดความรูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหผานเกณฑที่กําหนดคือ ๖๐ %)
๓.๒.๓ แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร-คณิ ต ศาสตร และแผนการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ-คณิ ต ศาสตรต อ งมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ (๕ ภาคเรียน) ไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓.๒.๔ เปนโสด
๓.๒.๕ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
๓.๒.๖ สุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง
๓.๒.๗ ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู
๔. หลักฐานการสมัคร ผูสมัครตองมีหลักฐานดังตอไปนี้ (สงหลักฐานในวันสอบ)
๔.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ยกเวนการสมัครทางออนไลน ใหตรวจสอบขอมูลถูกตองในวันสอบ)
๔.๒ สูติบัตรและสําเนาสูติบัตรจํานวน ๑ ฉบับ (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
๔.๓ ทะเบียนบานฉบับจริง และสําเนาทะเบียนบานจํานวน ๑ ฉบับ เพื่อนํามาตรวจสอบความถูกตอง
๔.๔ ใบแสดงผลการเรียน (ตามแบบฟอรมของทางโรงเรียน)
๔.๕ ใบรับรองความประพฤติ และปลอดจากสารเสพติด
๔.๖ รูปถาย ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๔.๗ สําเนาวุฒิบัตร หรือสําเนาเกียรติบัตรแสดงความสามารถพิเศษ (ถามี)
๔.๘ หลักฐานอื่น ๆ เชน หนังสือรับ รองบุตรหลานทหารผานศึก ตํารวจตระเวนชายแดน บุตรเจาหนาที่
โครงการแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทร
๔.๙ กรณีผูปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมายตองมีใบแสดงการมอบฉันทะหรือหลักฐานอื่นที่แสดงวา
ไดรับมอบหมายเปนผูดูแล และหลักฐานของผูปกครองตัวจริงแนบมาพรอมเอกสารอื่น
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับจะตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
๕. กําหนดวันและเวลา
๕.๑ ขอรับระเบียบการและรับใบสมัคร หรือสมัครทางออนไลน
ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรณีสมัครทางออนไลน สามารถสมัคร ดังนี้
๕.๑.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ https://goo.gl/forms/ThvO8rQ1iY9zy0nG3 หรือ
สแกน QR Code

๔
๕.๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ https://goo.gl/forms/PBHSA8OTV2uKYqD72 หรือ
สแกน QR Code

๕.๓ สอบคัดเลือก
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ระดับชั้น
วัน
เวลา
วิชาที่สอบ
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
วิชาคณิตศาสตร
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
วิชาภาษาไทย
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
วิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ ๙ มีนาคม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
วิชาวิทยาศาสตร
๒๕๖๒
๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.
วิชาสังคมศึกษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
สอบสัมภาษณ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ระดับชั้น
วัน
เวลา
วิชาที่สอบ
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
วิชาคณิตศาสตร
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
วิชาภาษาไทย
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
วิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ ๑๐ มีนาคม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
วิชาวิทยาศาสตร
๒๕๖๒
๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.
วิชาสังคมศึกษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
สอบสัมภาษณ
กรณีสอบเขาคัดเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (สสวท.)
ระดับชั้น
วัน
เวลา
วิชาที่สอบ
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
วิชาคณิตศาสตร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม
(หอง สสวท)
๒๕๖๒
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
วิชาวิทยาศาสตร
๑๕.๐๐ น. เปนตนไป
สอบสัมภาษณ

๕
๕.๔ สถานที่รับสมัครและขอรับระเบียบการ
ห อ งกลุ ม บริ ห ารวิ ช าการ โรงเรี ย นเฉลิ ม พ ระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร ลพบุ รี
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือสามารถดาวนโหลดระเบียบการและ
เอกสารการสมัครเรียนไดที่ www.swlb.ac.th
๕.๕ ประกาศผลคัดเลือก
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือตรวจสอบขอมูลได
ทางเว็ บ ไซต www.swlb.ac.th หรื อ สอบถามได ที่ ศู น ย ป ระสานงาน ๐๓๖-๖๘๙๘๐๗ , ๐๙๑-๔๑๔๒๓๓๐
หรือตรวจสอบไดที่ประกาศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี ในพระราชูป ถัมภสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๕.๖ วันรายงานตัวและรับมอบตัว
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร ลพบุรี ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ผูไมมามอบตัวถือวา
สละสิทธิ)์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

( นางณัฏฐินี หอมจันทร )
ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

