ประกาศโรงเรียนสตรีพทั ลุง
เรื่ อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2561
___________________________________
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ นการรั บ นั ก เรี ยนนั ก เรี ยนเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
และชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 4 ประจาปี การศึก ษา 2561 ของโรงเรี ยนสตรี พทั ลุง เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
สอดคล้องกับประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 เรื่ อง การรับนักเรี ยน ประจาปี การศึกษา 2561 จึงกาหนดรายละเอียดใน การ
รับนักเรี ยน คุณสมบัติของผูส้ มัครและการคัดเลือกนักเรี ยน ดังต่อไปนี้
การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
001.1 สาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรื อเทียบเท่า
หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2560 หรื อเทียบเท่า
001.2 ไม่จากัดอายุและเพศ
001.3 เป็ นโสด
001.4 มีสญ
ั ชาติไทย
001.5 ไม่เป็ นโรคติดต่อหรื อโรคร้ายแรงซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. หลักฐานการสมัคร
002.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์ เน็ต และติดรู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา
ซึ่งถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
002.2 ใบรับรองผลการเรี ยน / ปพ. 1: ป.
002.3 ใบผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐาน (O-NET) ปี การศึ ก ษา 2560
หรื อปี การศึกษาอื่นๆ (ยื่น O-net ฉบับจริงเท่ านั้น และให้ ผ้บู ริหารลงนามรับรองพร้ อมประทับตราโรงเรียน)
002.4 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรี ยนฉบับจริ ง และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนา
002.5 รู ปถ่ายนักเรี ยนขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รู ป รู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
002.6 ค่าดาเนินการจัดสอบ 150 บาท

3. กาหนดวันรับสมัคร การคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว
003.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรี ยนที่มีชื่อในสาเนาทะเบียนบ้านในเขตอาเภอเมือง
พัทลุง ใช้คะแนนจากข้อสอบของโรงเรี ยนสตรี พทั ลุงและใช้คะแนน O-NET พิจารณาคัดเลือก
ดังนี้
0001. คะแนนสอบข้อเขียน 5 วิชา ได้แก่ คณิ ต ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ให้ค่าน้ าหนัก 70 %
0002. คะแนน O-NET ให้ค่าน้ าหนัก 30 %
รับสมัคร
วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น.-14.50 น.
ประกาศผล วันที่ 4 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น.
รายงานตัว
วันที่ 4 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น.-16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น.-16.30 น.
003.2 นัก เรี ยนทั่วไป หมายถึง นัก เรี ยนที่มีชื่อในสาเนาทะเบียนบ้าน ของจังหวัดพัทลุงหรื อใน
จังหวัดอื่น ๆ ใช้ คะแนนจากข้ อสอบของโรงเรียนและใช้ คะแนน O-NET พิจารณาคัดเลือก ดังนี้
0001. คะแนนสอบข้อเขียน 5 วิชา ได้แก่ คณิ ต ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ให้ค่าน้ าหนัก 70 %
0002. คะแนน O-NET ให้ค่าน้ าหนัก 30 %
รับสมัคร
วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น.-14.50 น.
ประกาศผล วันที่ 4 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น.
รายงานตัว
วันที่ 4 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น.-16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น.-16.30 น.
003.3 นั ก เรี ย นความสามารถพิเ ศษ (ด้า นดนตรี กี ฬา ศิลปะ) ใช้วิ ธีค ัด เลือ กจากการประเมิ น
ความสามารถพิเศษนักเรี ยนในด้านทัศนศิลป์ ดนตรี ไทย ดนตรี สากล มโนรา เทควันโด (ชาย,หญิง) ฟุตซอล
และวอลเลย์บอล
รับสมัคร
วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่ 27 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น.-14.50 น.
ประกาศผล วันที่ 28 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น.
รายงานตัว
วันที่ 28 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น.-16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น.-16.30 น.

3.4 นักเรี ยนเงื่อนไขพิเศษ โดยกาหนดเงื่อนไขพิเศษ ดังนี้
0001. นักเรี ยนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
0002.นักเรี ยนที่มีขอ้ ตกลงในการจัดตั้งโรงเรี ยน
0003. นักเรี ยนที่เป็ นผูย้ ากไร้และด้อยโอกาส
0004. นักเรี ยนที่เป็ นบุตรผูเ้ สี ยสละเพื่อชาติหรื อผูป้ ระสบภัยพิ บตั ิที่ตอ้ งได้รับการสงเคราะห์ดูแล
เป็ นพิเศษ
0005. นัก เรี ยนโควตาตามข้อ ตกลงของโรงเรี ยนคู่ สหกิ จ หรื อ โรงเรี ยนคู่ พฒ
ั นา หรื อโรงเรี ย น
เครื อข่าย
0006. นักเรี ยนที่เป็ นบุตรข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรี ยนสตรี พทั ลุง
0007. นักเรี ยนที่อยูใ่ นอุปการะของผูท้ าคุณประโยชน์ให้กบั โรงเรี ยนสตรี พทั ลุงอย่างต่อเนื่อง
ทั้ง นี้ นั ก เรี ยนที่ มี สิ ท ธิ์ เข้า รั บ การพิ จ ารณาคัด เลื อ กด้ว ยวิ ธี นั ก เรี ยนเงื่ อ นไขพิ เ ศษ
โรงเรี ยนสตรี พทั ลุงทุกเงื่อนไข จะต้องเข้าทาการทดสอบวัดความรู ้ทางวิชาการที่โรงเรี ยนกาหนดตามข้อ 3.1
หรื อ ข้อ 3.2
รับสมัคร
วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
ประกาศผล วันที่ 4 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น.
รายงานตัว
วันที่ 4 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น.-16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น.-16.30 น.
4. การสมัคร
0 4.1 นั ก เรี ยนกรอกใบสมัค ร ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ของ website โรงเรี ยนสตรี พัท ลุ ง
http://www.spt.ac.th ได้ต้งั แต่วนั ที่ 15 - 28 มีนาคม 2561
004.2 สัง่ พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลผ่านระบบเรี ยบร้อยแล้วพร้อมติดรู ปถ่ายตามที่กาหนด
0 4.3 นั ก เรี ยนยื่ น ใบสมัค รพร้ อมหลั ก ฐานการสมัค รใน วั น ที่ 25 – 28 มี น าคม 2561
เวลา 08.30 –16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องปาริ ชาต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯโรงเรี ยนสตรี พทั ลุง
0 4.4 การรับนักเรี ยนจะมีผลสมบูรณ์ถูกต้องเมื่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ สถานที่รับสมัคร
4.5 นักเรี ยนพิมพ์บตั รประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ พร้อมติดรู ปถ่าย ตามที่โรงเรี ยนกาหนด
ตั้งแต่วนั ที่ 25 - 31 มีนาคม 2561
004.6 นักเรี ยนต้องสมัครด้วยตนเอง ผูส้ มัครต้องแต่งกายด้วยเครื่ องแบบนักเรี ยนเท่านั้น
004.7 หากมี ปัญหาในการกรอกใบสมัค ร สามารถติ ด ต่ อด าเนิ น การได้ที่โรงเรี ยนสตรี พ ัทลุ ง
ในวันรับสมัคร
5. จานวนนักเรียนที่รับเข้ าเรียน
000ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 รั บ จ านวน 8 ห้อ งเรี ยน จ านวน 320 คน โดยแยกประเภท
การรับนักเรี ยนนักเรี ยน ดังนี้

005.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการใช้ คะแนนจากข้ อสอบวัดความรู้ ทางวิชาการที่โรงเรียนกาหนด
จานวน 5 วิชา และใช้ คะแนน O-NET รับจานวน 130 คน
005.2 นั ก เรี ย นทั่ ว ไปใช้ คะแนนจากข้ อสอบวั ด ความรู้ ทางวิ ช าการที่ โ รงเรี ย นก าหนด
จานวน 5 วิชา และใช้ คะแนน O-NET รับจานวน 130 คน
005.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ (ด้ านดนตรี กีฬา ศิลปะ) รับจานวน 20 คน
005.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับจานวน 40 คน
6. การสอบคัดเลือก
00นักเรี ยนทุกประเภทต้องทาการทดสอบความรู ้ทางวิชาการที่โรงเรี ยนกาหนด ในวันที่ 31 มีนาคม
2561 เวลา 09.00 – 14.50 น.
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลาสอบ
วิชา
คะแนนเต็ม
เวลา
09.00 – 09.50 น.
คณิ ตศาสตร์
40 คะแนน
50 นาที
10.00 – 10.50 น.
ภาษาไทย
40 คะแนน
50 นาที
11.00 – 11.50 น.
ภาษาอังกฤษ
40 คะแนน
50 นาที
พักกลางวัน
13.00 – 13.50 น.
วิทยาศาสตร์
40 คะแนน
50 นาที
14.00 – 14.50 น.
สังคมศึกษาฯ
40 คะแนน
50 นาที
7. หลักฐานการมอบตัว
007.1 ปพ.1 : ป. (ป.6) ฉบับจริ ง และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนา
007.2 สาเนาทะเบี ยนบ้า นที่ มีชื่อนัก เรี ย นฉบับจริ ง และฉบับถ่ายเอกสาร พร้ อมรั บรองสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
007.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูป้ กครองจานวน 2 คน พร้อมรับรองสาเนา คนละ 1 ฉบับ
007.4 รู ปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 4 รู ป
การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
001.1 สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรื อเทียบเท่า
หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560 หรื อเทียบเท่า
001.2 ไม่จากัดอายุและเพศ
001.3 เป็ นโสด

001.4 มีสญ
ั ชาติไทย
001.5 ไม่เป็ นโรคติดต่อหรื อโรคร้ายแรงซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. หลักฐานการสมัคร
002.1 ใบสมัค รของโรงเรี ยนสตรี พทั ลุงจาก website โรงเรี ยนสตรี พ ัทลุง http://www.spt.ac.th
ซึ่งกรอกข้อความเรี ยบร้อย
002.2 ใบรับรองผลการเรี ยน / ปพ.1 : 3 (ม.3)
002.3 ใบผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐาน (O-NET) ปี การศึ ก ษา 2560
หรื อปี การศึกษาอื่นๆ (ยื่น O-net ฉบับจริงเท่ านั้น และให้ ผ้บู ริหารลงนามรับรองพร้ อมประทับตราโรงเรียน)
002.4 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรี ยนฉบับจริ ง และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนา
002.5 รู ปถ่ายนักเรี ยนขนาด 1 นิ้ว 3 รู ป รู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
002.6 ค่าดาเนินการจัดสอบ 150 บาท
3. กาหนดวันรับสมัคร การสอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว
003.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เดิม (โรงเรียนสตรีพัทลุง) การรับและประกาศผลให้เป็ นไป
ตามปฏิทินการรับนักเรี ยนของโรงเรี ยนสตรี พทั ลุง ดังนี้
0003.1.1 นักเรี ยนยืน่ ความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรี ยนสตรี พทั ลุง วันที่ 17 – 19 มกราคม 2561
0003.1.2 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง เข้าศึกษาต่ อ
โรงเรี ยนสตรี พทั ลุงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
0003.1.3 นัก เรี ยนที่ ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กยื่น ใบสมัค รเข้า เรี ยน วัน ที่ 24 – 25 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561
เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องปาริ ชาต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง
0003.1.4 นักเรี ยนยืน่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-NET)
ปี
การศึกษา 2560 วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกิจการนักเรี ยน อาคารเฉลิม พระ
เกียรติ ฯ โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง
0003.1.5 สอบคัดเลือกเพื่อจัดห้องเรี ยน วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.-14.50 น 0003.1.6
ประกาศผล
วันที่ 5 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น.
0003.1.7 รายงานตัว
วันที่ 5 เมษายน 2561
เวลา 08.30 น.-12.00 น.
0003.1.8 มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน 2561
เวลา 08.30 น.-12.00 น.
003.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้การสอบคัดเลือก
และใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น.-14.50 น.
ประกาศผล วันที่ 5 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น.

รายงานตัว
มอบตัว

วันที่ 5 เมษายน 2561
วันที่ 8 เมษายน 2561

เวลา 09.00 น.-16.30 น.
เวลา 09.00 น.-16.30 น.

4. การสมัคร
04.1 นั ก เรี ยนกรอกใบสมัค ร ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ของ website โรงเรี ยนสตรี พัท ลุ ง
http://www.spt.ac.th ได้ต้งั แต่วนั ที่ 15 - 28 มีนาคม 2561
004.2 สัง่ พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลผ่านระบบเรี ยบร้อยแล้วพร้อมติดรู ปถ่ายตามที่กาหนด
0 4.3 นั ก เรี ยนยื่ น ใบสมัค รพร้ อมหลั ก ฐานการสมัค รใน วั น ที่ 25 – 28 มี น าคม 2561
เวลา 08.30 –16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องปาริ ชาต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯโรงเรี ยนสตรี พทั ลุง
0 4.4 การรับนักเรี ยนจะมีผลสมบูรณ์ถูกต้องเมื่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ สถานที่รับสมัคร
4.5 นักเรี ยนพิมพ์บตั รประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ พร้อมติดรู ปถ่าย ตามที่โรงเรี ยนกาหนด
ตั้งแต่วนั ที่ 25 - 1 เมษายน 2561
004.6 นักเรี ยนต้องสมัครด้วยตนเอง ผูส้ มัครต้องแต่งกายด้วยเครื่ องแบบนักเรี ยนเท่านั้น
004.7 หากมี ปัญหาในการกรอกใบสมัค ร สามารถติ ด ต่ อด าเนิ น การได้ที่โรงเรี ยนสตรี พ ัทลุ ง
ในวันรับสมัคร
5. จานวนนักเรียนที่รับเข้ าเรียน
000ชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 รั บ จ านวน 11 ห้ อ งเรี ยน จ านวน 440 คน โดยแยกประเภท
การรับนักเรี ยน ดังนี้
005.1 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เดิม (โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง) ประเภทคัดเลือกตามศักยภาพที่
โรงเรี ยนกาหนดรับจากนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนสตรี พทั ลุง และประสงค์จะเรี ยนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 352 คน
005.2 นักเรี ยนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากโรงเรี ยนอื่นและโรงเรี ยนเดิม ที่ใช้ขอ้ สอบวัดความรู ้
ทางวิชาการที่โรงเรี ยนกาหนด จานวน 5 วิชา และใช้คะแนน O-NET จานวน 88 คน
6. การสอบคัดเลือก
000ในการสอบคัดเลือกจะใช้คะแนนจาก 2 ส่วน ดังนี้
006.1 คะแนนจากการสอบข้อเขียน 5 วิชา ได้แก่ คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยให้ค่าน้ าหนักคะแนน 70%
006.2 คะแนน O-Net โดยให้ค่าน้ าหนักคะแนน 30%
006.3 กาหนดสอบวัดความรู ้ทางวิชาการ ในวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 9.00 -14.50 น.
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

เวลาสอบ
09.00 – 09.50 น.
10.00 – 10.50 น.
11.00 – 11.50 น.

วิชา
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

13.00 – 13.50 น.
14.00 – 14.50 น.

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ

คะแนนเต็ม
40 คะแนน
40 คะแนน
40 คะแนน
พักกลางวัน
40 คะแนน
40 คะแนน

เวลา
50 นาที
50 นาที
50 นาที
50 นาที
50 นาที

7. หลักฐานการมอบตัว
007.1 ปพ. 1 : 3. (ม.3) ฉบับจริ ง และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนา
007.2 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรี ยนฉบับจริ ง และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนา
007.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูป้ กครองจานวน 2 คน พร้อมรับรองสาเนา คนละ 1 ฉบับ
007.4 รู ปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 4 รู ป
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

(นายเจนจิตต์ สุขรุ่ ง)
รองผูอ้ านวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีพัทลุง

