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ประกาศโรงเรียนสตรีพัทลุง
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ เด็กดีศรีท้องถิ่น
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
_________________________________________________________________
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา
เมื่อปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนสตรีพัทลุงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดพั
ทลุง ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในโรงเรียนสตรีพัทลุงมากขึ้น ประกอบกับโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นา
การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจ ซึ่งจะต้องเป็นผู้นาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด
ให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาชาติ จึงจัดโครงการ “เด็กดีศรีท้องถิ่น” ขึ้น เพื่อให้องค์กรส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา โดยเริ่มดาเนินการใน
ปีการศึกษา 2551 เป็นปีแรก และสาหรับปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 11โรงเรียนกาหนดการรับนักเรียน
ดังนี้
1. จานวนนักเรียน รับนักเรียน 1 ห้องเรียน จานวน 40 คน
2. รูปแบบการจัดชั้นเรียน เน้นการส่งเสริมพัฒนานักเรียน ด้านวิท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ
3. คุณสมบัติของนักเรียนที่จะได้รับการคัดเลือก
003.1 เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านและเรียนอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นนั้น
003.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในระดับชั้น ป.4 ถึง ป.5 (2 ปี) ไม่ต่ากว่า 3.50
003.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร์
และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้น .ป4 ถึง ป.5 (2 ปี) ไม่ต่ากว่า 3.50
003.4 เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม
4. การรับนักเรียน
ให้ เทศบาล/อบต. ดาเนินการดังนี้
004.1 รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นในวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2562
004.2 เทศบาลหรือ อบต. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย
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ตัวแทนเทศบาล หรือ อบต. ที่มาจากผลการประชุมสภาท้องถิ่น 3 คน
ผู้แทนครูอาวุโสในท้องถิ่น 1 คน
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในท้องถิ่นทุกโรงเรียนโรงเรียนละ 1 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น หรือตาบล 1 คน
004.3 คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติและสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ตามที่
โรงเรียนกาหนด
004.4 เทศบาล หรือ อบต . ส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จานวน 1 คน พร้อมเอกสาร
หลักฐานให้โรงเรียนสตรีพัทลุงภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
004.5 เอกสารหลักฐาน ในการส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมายังโรงเรียนสตรีพัทลุง
ประกอบด้วย
4.5.1 หนังสือตอบรับเข้าร่วมโครงการเด็กดีศรีท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุ
ชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
4.5.2 ปพ.1แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีท4ี่ - 5 ที่มีนายทะเบียนลงนามรับรองสาเนา
4.5.3 ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
4.5.4 หนังสือยินยอมของผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการ
4.5.5 เอกสารผลการคัดเลือกนักเรียน โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนในระดับท้องถิ่น
004.6 โรงเรียนสตรีพัทลุงพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนั กเรียนในวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์
2562
00 4.7 โรงเรียนสตรีพัทลุง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
004.8 เมื่อโรงเรียนได้ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว นักเรียนทุกคน
ต้องมายื่นใบสมัครที่โรงเรียนสตรีพัทลุง ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อทาการ
ทดสอบ
004.9 หากนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ มาสมัครสอบและเข้าสอบมากกว่า
40 คน
โรงเรียนจะคัดรายชื่อนักเรียนออกตามผลการสอบให้เหลือเท่ากับจานวนที่รับได้คือ 40 คน
5. การสมัคร
005.1 นักเรียนกรอกใบสมัคร ผ่าน Website โรงเรียนสตรีพัทลุง http://www.spt.ac.th ได้ตั้งแต่
วันที่ 14 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
5.2 สั่งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลผ่านระบบเรียบร้อยแล้วพร้อมติดรูปถ่ายตรงตามที่โรงเรียน
กาหนด
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5.3นักเรียนยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครในวันที่
23 - 27กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30-16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ
) ณ ห้องปาริชาต อาคารเฉลิมพ
ระเกียรติ ฯ
โรงเรียนสตรีพัทลุง
5.4 การรับนักเรียนจะมีผลสมบูรณ์ถูกต้องเมื่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ สถานที่รับสมัคร
5.5 นักเรียนพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ พร้อมติดรูปถ่าย ตามที่โรงเรียนกาหนด
ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 มีนาคม 2562
5.6 นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น
5.7 หากมีปัญหาในการกรอกใบสมัคร สามารถติดต่อดาเนินการได้ที่โรงเรียนสตรีพัทลุงในวันรับ
สมัคร
6. หลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา
ซึ่งถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
6.2 หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม
ทุกกลุ่มวิชา โดยมีนายทะเบียนและผู้อานวยการโรงเรียนลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน
(ใช้แบบฟอร์มตามที่โรงเรียนสตรีพัทลุงกาหนดโดยสั่งพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)
6.3 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน
6.4 ค่าดาเนินการจัดสอบ 150 บาท
7. การสอบคัดเลือก
7.1 สอบคัดเลือกวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.40 น.
7.2 ตารางสอบ/วิชาที่สอบ
เวลา
วิชา
คะแนนเต็ม
เวลา
09.00 - 10.30 น.
คณิตศาสตร์
50
90 นาที
11.00 - 12.00 น.
ภาษาอังกฤษ
50
60 นาที
12.00 - 13.00 น.
พักกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
วิทยาศาสตร์
50
90 นาที
7.3 การเข้าสอบ ต้องนาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบพร้อมนาบัตรประจาตัวประชาชนมาเป็นหลักฐาน
ในการเข้าสอบ และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว
8.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 13 มีนาคม 2562 (กรณีคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณา
คะแนนจากผลสอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามลาดับ)
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8.2 รายงานตัว วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องปาริชาตอาคารเฉลิม
พระเกียรติฯโรงเรียนสตรีพัทลุงโดยนาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบม
าเป็นหลักฐานในการรายงานตัวด้วย
(หากไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
8.3 มอบตัว วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.
* หมายเหตุ นักเรียนและผู้ปกครองประชุมพร้อมกันในวันที่ 30 มีนาคม 2562 หากไม่เข้าประชุมหรือสละ
สิทธิ์ภายหลังทางโรงเรียนขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการของ เทศบาล/อบต. นั้นๆ เป็นเวลา 1 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)
(นางมาลี แก้วละเอียด)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง

