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ประกาศโรงเรียนสตรีพัทลุง
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562
___________________________________
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ประจ าปีก ารศึก ษา 2562 ของโรงเรียนสตรีพัท ลุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกั บ ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการรับ นักเรียนสัง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 จึงกาหนด
รายละเอียดในการรับนักเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครและการคัดเลือกนักเรียน ดังต่อไปนี้
แผนการรับนักเรียนของโรงเรียนทีม่ ีอัตราการแข่งขันสูง
( โรงเรียนสตรีพทั ลุง )
ปีการศึกษา 2562
ชื่อโรงเรียน
สตรีพทั ลุง

ชั้น
ม.1
ม.4
(ม.3 เดิม)
(รับเพิ่ม)

ประเภทห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนพิเศษ
(ห้อง : นักเรียน)
(ห้อง : นักเรียน)
9 ห้อง : 360 คน
2 : 66

11 ห้อง : 426 คน

11 ห้อง : 440 คน
( 379 )
( 61 )

13 ห้อง : 506 คน
( 379 )
( 61)

2 : 66

รายละเอียดแผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้
1. จานวนห้องเรียนและจานวนนักเรียนทีร่ ับได้
- จานวนห้องเรียนที่รบั ได้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- จานวนนักเรียนที่รบั ได้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รวมรับนักเรียน
(ห้อง : นักเรียน)

จานวน 11 ห้องเรียน
จานวน 426 คน
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2. รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2 ห้องเรียน จานวน 66 คน
- ห้องเรียนพิเศษ MEP
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

1 ห้องเรียน
1 ห้องเรียน

3. รับนักเรียนห้องเรียนปกติ 9 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน จานวน 360 คน
- ห้องเรียนโครงการพิเศษ เด็กดีศรีท้องถิ่น
- รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 60 %
- รับนักเรียนทั่วไป 40 %
- รับนักเรียนความสามารถพิเศษ
- รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (ข้อ4)

รับจานวน 30 คน
รับจานวน 36 คน

รับจานวน 40 คน
รับจานวน 168 คน
รับจานวน 112 คน
รับจานวน 20 คน
รับจานวน 20 คน

หมายเหตุ หากนักเรียนเงื่อนไขพิเศษทีผ่ ่านการพิจารณามีไม่ครบ 20 คน ให้นานักเรียนในเขตพื้นที่บริการและ
นักเรียนทั่วไปที่ขึ้นบัญชีสารองไว้มาทดแทนในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน ถ้าหากจานวนนักเรียนขาดอีก 1 คนให้เรียก
นักเรียนบัญชีเขตพื้นที่บริการ
รายละเอียดแผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
1. จานวนห้องเรียนและจานวนนักเรียนที่รับได้
- จานวนห้องเรียนทีร่ บั ได้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- จานวนนักเรียนทีร่ บั ได้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จานวน 13 ห้องเรียน
จานวน 506 คน

2. รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2 ห้องเรียน จานวน 66 นน
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี 1 ห้องเรียน รับจานวน 30 คน
และสิง่ แวดล้อม
- ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 1 ห้องเรียน รับจานวน 36 คน
3. รับนักเรียนห้องเรียนปกติ 11 ห้องเรียน ห้องละ 40 นน จานวน 440 นน
รับแผนการเรียนวิทย์ - คณิต
5 ห้องเรียน รับจานวน
รับแผนการเรียนศิลป์ - คานวณ
2 ห้องเรียน รับจานวน
รับแผนการเรียนศิลป์ – ภาษาฝรั่งเศส/ญี่ปุ่น
1 ห้องเรียน รับจานวน
รับแผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน
1 ห้องเรียน รับจานวน
รับแผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป
2 ห้องเรียน รับจานวน

200 คน
80 คน
40 คน
40 คน
80 คน
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สัดส่วนและวิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 ของโรงเรียนทีม่ ีอัตราการแข่งขันสูง
( โรงเรียนสตรีพทั ลุง )
ปีการศึกษา 2562

ชื่อโรงเรียนทีม่ ีอัตรา
การแข่งขันสูง

สตรีพทั ลุง

ร้อยละของการรับนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)
จับฉลาก สอบและคะแนน
O-NET
-

60

ร้อยละของการสอบ
และคะแนน
O-NET ของนักเรียน
ทั่วไป
(ไม่เกินร้อยละ 40)

รวมร้อยละของการ
สอบและคะแนน
O-NET

40

100

สัดส่วนการรับนักเรียนชั้น ม. 4 ของนักเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
( โรงเรียนสตรีพทั ลุง )
ปีการศึกษา 2562
ชื่อโรงเรียนทีม่ ีอัตรา
การรับนักเรียน
การแข่งขันสูง
(ม.3 เดิม)
สตรีพทั ลุง
รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3
จากโรงเรียนเดิม ที่มีศักยภาพ
เหมาะสมเข้าเรียน ตามแผนการรับ
นักเรียนของโรงเรียน โดยโรงเรียน
กาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
นักเรียน

การรับนักเรียนทั่วไป
รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียน กรณี
รับนักเรียน ทีจ่ บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จากโรงเรียนเดิม ไม่เต็มแผนการรับ
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สัดส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเดิม)
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
แผนการเรียน
(ห้องเรียนปกติ)

ห้อง :
นักเรียน

1. แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
5×40
ห้อง ม.4/2 – ม.4/6
2. แผนการเรียนศิลป์ – คานวณ
2×40
ห้อง ม.4/7 – ม.4/8
3. แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาฝรั่งเศส/ญี่ปุ่น
1×40
ห้อง ม.4/9
4. แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน
1×40
ห้อง ม.4/11
5. แผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป
2×40
ห้อง ม.4/12 – ม.4/13
รวม
11×40

รวม
จานวน
นักเรียน

สัดส่วนการรับนักเรียน
รับ ม.3 รับเพิ่ม ความสามารถ
เดิม
ทั่วไป
พิเศษ

200

195

5

-

80

55

24

1

40

24

15

1

40

32

7

1

80

73

5

2

440

379

56
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ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสตรีพัทลุง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับ ๔๒๖ นน ๑๑ ห้องเรียน
ประเภทการรับ
๑.ห้องเรียนพิเศษ
๑.๑ ห้องเรียน Mini English Program (MEP)
๑.๒ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม
๒. ห้องเรียนปกติ
๒๑. ห้องเรียนโครงการพิเศษ เด็กดีศรีท้องถิ่น
๒.๒ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

จานวน (นน)
๖๖
๓๐
๓๖

จานวนห้อง
๒
๑
๑

๓๖๐
๔๐
๑๖๘

๙
๑

๒.๓ นักเรียนทั่วไป

๑๑๒

๒.๔ นักเรียนความสามารถพิเศษ
๒.๕ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

๒๐
๒๐

รับสมันร

สอบนัดเลือก

ประกาศผล

รายงานตัว

มอบตัว

๒๓ - ๒๗ ก.พ. ๖๒
๒๓ - ๒๗ ก.พ. ๖๒

๙ มี.ค. ๖๒
๙ มี.ค. ๖๒

๑๓ มี.ค. ๖๒
๑๓ มี.ค. ๖๒

๑๓ มี.ค. ๖๒
๑๓ มี.ค. ๖๒

๑๖ มี.ค. ๖๒
๑๖ มี.ค. ๖๒

๒๓ - ๒๗ ก.พ. ๖๒
๒๒ – ๒๗ มี.ค. ๖๒
งดรับ ๒๔ มี.ค. ๖๒
๒๒– ๒๗ มี.ค. ๖๒
งดรับ ๒๔ มี.ค. ๖๒
๒๒- ๒๓ มี.ค. ๖๒
๒๒ – ๒๗ มี.ค. ๖๒
งดรับ ๒๔ มี.ค. ๖๒

๙ มี.ค. ๖๒
๓๐ มี.ค. ๖๒

๑๓ มี.ค. ๖๒
๓ เม.ย. ๖๒

๑๓ มี.ค. ๖๒
๓ เม.ย. ๖๒

๑๖ มี.ค. ๖๒
๘ เม.ย. ๖๒

๓๐ มี.ค. ๖๒

๓ เม.ย. ๖๒

๓ เม.ย. ๖๒

๘ เม.ย. ๖๒

๒๕ มี.ค. ๖๒
-

๒๗ มี.ค. ๖๒
๓ เม.ย. ๖๒

๒๗ มี.ค. ๖๒
๓ เม.ย. ๖๒

๘ เม.ย. ๖๒
๘ เม.ย. ๖๒

สอบนัดเลือก

ประกาศผล

รายงานตัว

มอบตัว

๑๐ มี.ค. ๖๒

๑๔ มี.ค. ๖๒

๑๔ มี.ค. ๖๒

๑๗ มี.ค. ๖๒

๑๐ มี.ค. ๖๒

๑๔ มี.ค. ๖๒

๑๔ มี.ค. ๖๒

๑๗ มี.ค. ๖๒

๓๑ มี.ค. ๖๒

๖ เม.ย. ๖๒

๖ เม.ย. ๖๒

๙ เม.ย. ๖๒

๓๑ มี.ค. ๖๒

๖ เม.ย. ๖๒

๖ เม.ย. ๖๒

๙ เม.ย. ๖๒

๒๕ มี.ค. ๖๒

๒๗ มี.ค. ๖๒

๒๗ มี.ค. ๖๒

๘ เม.ย. ๖๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับ ๕๐๖ นน ๑๓ ห้องเรียน
ประเภทการรับ
จานวน (นน) จานวนห้อง
รับสมันร
๑.ห้องเรียนพิเศษ
๖๖ นน
๒
๑.๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
๓๐
๑
๒๓ - ๒๗ ก.พ. ๖๒
สิ่งแวดล้อม
๑.๒ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
๓๖
๑
๒๓ - ๒๗ ก.พ. ๖๒
๒.ห้องเรียนปกติ
๔๔๐ นน
๑๑
๒.๑ นักเรียนที่จบชั้นม.๓ เดิม โรงเรียนสตรีพัทลุง
๓๗๙
๒๓ – ๒๔ ก.พ. ๖๒
๒.๒ สอบคัดเลือกนักเรียนที่จบ ชั้นม.๓ จากโรงเรียนอื่น
๒๒ – ๒๗ มี.ค. ๖๒
๕๖
และโรงเรียนเดิม สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
งดรับ ๒๔ มี.ค. ๖๒
๒.๓ นักเรียนความสามารถพิเศษ
๕
๒๒ - ๒๓ มี.ค. ๖๒
นักเรียนดูระเบียบการรับสมัคร และดาเนินการกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.spt.ac.th
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การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. นุณสมบัติของผู้สมันร
001.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
001.2 ไม่จากัดอายุและเพศ
001.3 เป็นโสด
001.4 มีสัญชาติไทย
001.5 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. หลักฐานการสมันร
002.1 ใบสมั ครที่ พิม พ์จ ากอิ นเตอร์เน็ต และติดรูป ถ่ายหน้าตรง ไม่ ส วมหมวกและไม่ สวมแว่นตา
ซึ่งถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
002.2 ใบรับรองผลการเรียน / ปพ. 1: ป.
0 2.3ใบผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O-NET) ปี ก ารศึ ก ษา 2561
หรือปีการศึกษาอื่นๆ (ยื่นผลการสอบ O-net ฉบับจริงเท่านั้น โดยให้ผู้บริหารลงนามรับรองพร้อมประทับตรง
โรงเรียน)
002.4 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน ฉบับเจ้าบ้าน ทร.14
002.5 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
002.6 ค่าดาเนินการจัดสอบ 150 บาท
3. กาหนดวันรับสมันร การนัดเลือก การสมันร ประกาศผลและรายงานตัว
003.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริ การ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอาเภอเมื อง
พัทลุง อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
ตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่ เ ป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เ จ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง (ตามแบบแนบท้ายประกาศ)
การนัดเลือก
ใช้คะแนนจากข้อสอบของโรงเรียนสตรีพัทลุงและใช้คะแนน O-NET พิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1. คะแนนสอบข้อเขียน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ ภาษาไทย สัง คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ให้ค่าน้าหนัก 70 %
2. คะแนน O-NET ให้ค่าน้าหนัก 30 %
3. การรับสมัครสอบ
รับสมันร
วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 งดวันที่ 24 มี.ค 62 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สอบนัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 - 14.50 น.
ประกาศผล วันที่ 3 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
รายงานตัว
วันที่ 3 เมษายน 2562
เวลา 09.00 - 16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน 2562
เวลา 09.00 - 16.30 น.
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003.2 นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
การนัดเลือก
ใช้คะแนนจากข้อสอบของโรงเรียนสตรีพัทลุง และใช้คะแนน O-NET พิจารณาคัดเลือกดังนี้
1. คะแนนสอบข้อ เขียน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ ภาษาไทย สัง คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ให้ค่าน้าหนัก 70 %
2. คะแนน O-NET ให้ค่าน้าหนัก 30 %
3. การรับสมัครสอบ
รับสมันร
วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 งดวันที่ 24 มี.ค 62 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สอบนัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 - 14.50 น.
ประกาศผล วันที่ 3 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
รายงานตัว
วันที่ 3 เมษายน 2562
เวลา 09.00 - 16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน 2562
เวลา 09.00 - 16.30 น.
003.3 นักเรีย นนวามสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี กี ฬา ศิล ปะ) ใช้วิธีคัดเลือกจากการประเมิ น
ความสามารถพิ เ ศษนัก เรียนในด้านทั ศนศิล ป์ ดนตรีไทย ดนตรีส ากล นาฏศิล ป์ ฟุตซอล(ชาย) และ
วอลเลย์บอล(หญิง)
1. นุณสมบัติ
1.1 นัก เรียนความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ศิล ปะ นาฏศิล ป์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
รายวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสุขศึกษา และ
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกรายวิชา
ไม่ต่ากว่า 2.50
1.4 ใบรับรองผลการเรียน (แนบท้ายประกาศ)
2. การรับสมันรสอบ
รับสมันร
วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สอบนัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ประกาศผล วันที่ 27 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น.
รายงานตัว
วันที่ 27 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 - 16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน 2562
เวลา 09.00 - 16.30 น.
* หมายเหตุ 1. นักเรียนความสามารถพิเศษที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 แล้ว ให้มาทดสอบ
เพื่อแยกห้องเรียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 หากไม่มาสอบถือว่าสละสิทธิ์
2. นั ก เรี ย นที่ ส อบผ่ า นการคั ด เลื อ กแล้ ว จะต้ อ งท าสั ญ ญาเรี ย น และร่ ว มกิ จ กรรมตาม
ความสามารถพิเศษ อยู่ในโรงเรียนสตรีพัทลุง จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ โดยกาหนดเงื่อนไขพิเศษ ดังนี้
1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไข
และข้อตกลงมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
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4. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนสตรีพัทลุง
* หมายเหตุ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษตามข้อ 2 จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ
จะต้องมีหนังสือรับรองจากสานักงานพัฒนาสังนมและนวามมั่นนงของมนุษย์
ทั้งนี้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกด้วยวิธีนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ โรงเรียนสตรี พัทลุง
ทุกเงื่อนไข จะต้องเป็นผู้เข้าทาการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการที่โรงเรียนกาหนดตามข้อ 3.1 หรือ ข้อ 3.2
4. การสมันร
0 4.1 นั ก เรี ย นกรอกใบสมั ค ร ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ของ Website โรงเรี ย นสตรี พั ท ลุ ง
http://www.spt.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2562
004.2 สั่งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายตรงตามที่โรงเรียน
กาหนด
0 4.3 นักเรียนยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ในวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (งดวันที่ 24 มีนาคม 2562) ณ ห้องปาริชาต อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ โรงเรียนสตรีพัทลุง
0 4.4 การรับ นักเรียนจะมีผลสมบูร ณ์ถูกต้องเมื่ อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ สถานที่ รับสมัคร
4.5 นักเรียนพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ พร้อมติดรูปถ่าย ตามที่โรงเรียนกาหนด
ตั้งแต่วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2562
004.6 นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น
0 4.7 หากมี ปั ญ หาในการกรอกใบสมั ค ร สามารถติ ด ต่ อ ด าเนิ น การได้ ที่ โ รงเรี ย นสตรี พั ท ลุ ง
ในวันรับสมัคร
5. จานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
000ชั้นมั ธยมศึก ษาปีที่ 1 รับ จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวน 320 คน โดยแยกประเภท
การรับนักเรียนนักเรียน ดังนี้
005.1 นัก เรียนในเขตพื้ นที่บริการใช้คะแนนจากข้อสอบวัดความรู้ท างวิชาการที่โรงเรียนกาหนด
จานวน 5 วิชา และใช้คะแนน O-NET รับจานวน 168 คน
005.2 นั ก เรี ย นทั่ ว ไปใช้ ค ะแนนจากข้ อ สอบวั ด ความรู้ ท างวิ ช าการที่ โ รงเรี ย นก าหนด
จานวน 5 วิชา และใช้คะแนน O-NET รับจานวน 112 คน
005.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ฟุตซอล(ชาย)
วอลเลย์บอล(หญิง) รับจานวน 20 คน
005.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับจานวน 20 คน
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6. การสอบนัดเลือก
00นักเรียนทุกประเภทต้องทาการทดสอบความรู้ทางวิชาการที่โรงเรียนกาหนด ในวันที่ 30 มีนาคม
2562 เวลา 09.00 - 14.50 น.
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลาสอบ
วิชา
นะแนนเต็ม
เวลา
09.00 – 09.50 น.
คณิตศาสตร์
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) ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนา
007.2 ส าเนาทะเบี ยนบ้านที่ มี ชื่ อนั ก เรีย นฉบับ จริง และฉบั บ ถ่ า ยเอกสาร พร้ อมรับ รองส าเนา
จานวน 1 ฉบับ
007.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ปกครองจานวน 2 คน พร้อมรับรองสาเนา คนละ 1 ฉบับ
007.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นุณสมบัติของผู้สมันร
001.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
001.2 ไม่จากัดอายุและเพศ
001.3 เป็นโสด
001.4 มีสัญชาติไทย
001.5 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. หลักฐานการสมันร
002.1 ใบสมัครของโรงเรียนสตรีพัทลุงจาก Website โรงเรียนสตรีพัทลุง http://www.spt.ac.th
ซึ่งกรอกข้อความเรียบร้อย
002.2 ใบรับรองผลการเรียน / ปพ.1 : 3 (ม.3)
02.3 ใบผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O-NET) ปี ก ารศึ ก ษา 2561
หรือปีการศึกษาอื่นๆ (ยื่นผลการสอบ O-net ฉบับจริงเท่านั้น โดยให้ผู้บริหารลงนามรับรองพร้อมประทับตรา
โรงเรียน)
002.4 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน ฉบับเจ้าบ้าน ทร.14
002.5 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 1 รูป รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
002.6 ค่าดาเนินการจัดสอบ 150 บาท
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3. กาหนดวันรับสมันร การสอบนัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว
003.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โรงเรียนสตรีพัทลุง) การรับและประกาศผลให้เป็นไปตาม
ปฏิทินการรับนักเรียนของโรงเรียนสตรีพัทลุง ดังนี้
0003.1.1 นักเรียนยื่นความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีพัทลุงวันที่ 15 - 18 มกราคม 2562
0003.1.2 ประกาศผลการคัดเลือกนั กเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีพัทลุง เข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนสตรีพัทลุงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และเพิ่มเติมตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกั ดสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
0003.1.3 นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กยื่ น ใบสมั ค รเข้ า เรี ย น วั น ที่ 23 - 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปาริชาต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนสตรีพัทลุง
0003.1.4 นักเรียนยื่นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
วันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ห้องสอบโรงเรียนสตรีพัทลุง
0003.1.5 สอบคัดเลือกเพื่อจัดห้องเรียน วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.50 น. 000
3.1.6 ประกาศผล
วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
0003.1.7 รายงานตัว
วันที่ 6 เมษายน 2562
เวลา 08.30 - 12.00 น.
0003.1.8 มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.
003.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้การสอบคัดเลือก
และใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 งดวันที่ 24 มี.ค 62 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 - 14.50 น.
ประกาศผล
วันที่ 6 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
รายงานตัว
วันที่ 6 เมษายน 2562
เวลา 09.00 - 16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน 2562
เวลา 09.00 - 16.30 น.
003.3 นักเรีย นนวามสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี กี ฬา ศิล ปะ) ใช้วิธีคัดเลือกจากการประเมิ น
ความสามารถพิ เ ศษนัก เรียนในด้านทั ศนศิล ป์ ดนตรีไทย ดนตรีส ากล นาฏศิล ป์ ฟุตซอล(ชาย) และ
วอลเลย์บอล(หญิง)
1. นุณสมบัติ
1.1 นัก เรียนความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ศิล ปะ นาฏศิล ป์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
รายวิชาศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ย ไม่ต่า
กว่า 3.00
1.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาสุขศึกษา และ
พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ย ไม่ต่ากว่า
3.00
1.3 ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ทุกรายวิชา ไม่ต่ากว่า 2.00
1.4 ใบรับรองผลการเรียน (แนบท้ายประกาศ)
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2. การรับสมันรสอบ
รับสมันร
วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สอบนัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ประกาศผล วันที่ 27 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น.
รายงานตัว
วันที่ 27 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 - 16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 8 เมษายน 2562
เวลา 09.00 - 16.30 น.
* หมายเหตุ 1. นักเรียนความสามารถพิเศษที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 แล้ว ให้มาทดสอบ
เพื่อแยกห้องเรียน ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 หากไม่มาสอบถือว่าสละสิทธิ์
2. นั ก เรี ย นที่ ส อบผ่า นการคั ด เลื อกแล้ ว จะต้ อ งท าสั ญ ญาเรีย นและร่ ว มท ากิ จ กรรมตาม
ความสามารถพิเศษ อยู่ในโรงเรียนสตรีพัทลุง จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. การสมันร
0 4.1 นั ก เรี ย นกรอกใบสมั ค ร ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ของ Website โรงเรี ย นสตรี พั ท ลุ ง
http://www.spt.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2562
004.2 สั่ง พิ ม พ์ ใบสมัครที่ก รอกข้อมูลผ่านระบบเรียบร้อยแล้วพร้อมติดรูปถ่ายตรงตามที่โรงเรียน
กาหนด
0 4.3 นักเรียนยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ในวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (งดวันที่ 24 มีนาคม 2562) ณ ห้องปาริชาต อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ฯโรงเรียนสตรีพทั ลุง
0 4.4 การรับ นักเรียนจะมีผลสมบูร ณ์ถูกต้องเมื่ อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ สถานที่ รับสมัคร
4.5 นัก เรียนพิ ม พ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ พร้อมติดรูปถ่าย ตามที่ โ รงเรียนกาหนด ตั้ง แต่วันที่
29 - 31 มีนาคม 2562
004.6 นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น
004.7 หากมี ปั ญ หาในการกรอกใบสมั ค ร สามารถติ ด ต่ อ ด าเนิ น การได้ ที่ โ รงเรี ย นสตรี พั ท ลุ ง
ในวันรับสมัคร
5. จานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
000ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับจานวน 11 ห้องเรียนจานวน 440 คน โดยแยกประเภท การรับนักเรียน ดังนี้
005.1 นัก เรียนชั้นมั ธยมศึก ษาปีที่ 3 เดิม (โรงเรียนสตรีพัทลุง) ประเภทคัดเลือกตามศักยภาพที่
โรงเรียนกาหนดรับ จากนัก เรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสตรีพัทลุง และประสงค์จ ะเรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 379 คน
005.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้ข้อสอบวัดความรู้ทาง
วิชาการที่โรงเรียนกาหนด จานวน 5 วิชา และใช้คะแนน O-NET จานวน 61 คน
6. การสอบนัดเลือก
000ในการสอบคัดเลือกจะใช้คะแนนจาก 2 ส่วน ดังนี้
006.1 คะแนนจากการสอบข้อเขียน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยให้ค่าน้าหนักคะแนน 70%
006.2 คะแนน O-Net โดยให้ค่าน้าหนักคะแนน 30%
006.3 กาหนดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 14.50 น.
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ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลาสอบ
วิชา
09.00 – 09.50 น.
คณิตศาสตร์
10.00 – 10.50 น.
ภาษาไทย
11.00 – 11.50 น.
ภาษาอังกฤษ
13.00 – 13.50 น.
14.00 – 14.50 น.

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ

นะแนนเต็ม
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) ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนา
007.2 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนา
007.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ปกครองจานวน 2 คน พร้อมรับรองสาเนา คนละ 1 ฉบับ
007.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
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ใบรับรองผลการเรียนผู้สมันรสอบเข้าเรียน
ประเภทนวามสามารถพิเศษ โรงเรียนสตรีพัทลุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562
…………………………………
ชื่อ – สกุล นักเรียน ………………………...............…........………… เลขประจาตัวนักเรียน…………….............…………
เกิดวันที่ ………..… เดือน …………………….…...............… พ.ศ. ……….……….. เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียน……………………................. ตาบล ……………………...….. อาเภอ……………....…จังหวัด………………..……….
มีผลการเรียนดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลการเรียน
ชั้น ป.4
ชั้น ป.5

ผลการเรียน
เฉลี่ยรวม

หมายเหตุ

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
สรุปผลการเรียน
1. ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
………………… (ไม่ต่ากว่า 2.50)
2. ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
………………… (ไม่ต่ากว่า 3.00)
3. ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา ………………… (ไม่ต่ากว่า 3.00)
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป็นนวามจริง
ลงชื่อ ………………………………......……..
(................................................................)
หัวหน้าสถานศึกษา
ลงชื่อ ………………………………......……..
(........................................................................)
นายทะเบียนโรงเรียน

(ประทับตราโรงเรียน)
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ใบรับรองผลการเรียนผู้สมันรสอบเข้าเรียน
ประเภทนวามสามารถพิเศษ โรงเรียนสตรีพัทลุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562
…………………………………
ชื่อ – สกุล นักเรียน ………………………...............…........………… เลขประจาตัวนักเรียน…………….............…………
เกิดวันที่ ………..… เดือน …………………….…...............… พ.ศ. ……….……….. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียน……………………................. ตาบล ……………………...….. อาเภอ……………....…จังหวัด………………..……….
มีผลการเรียนดังนี้
ผลการเรียน
ผลการ
ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เรียนเฉลี่ย
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 1
รวม
/2559
/2559
/2560
/2560
/2561
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
สรุปผลการเรียน
1. ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
………………… (ไม่ต่ากว่า 2.00)
2. ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
………………… (ไม่ต่ากว่า 3.00)
3. ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา ………………… (ไม่ต่ากว่า 3.00)
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป็นนวามจริง
ลงชื่อ ………………………………......……..
(................................................................)
หัวหน้าสถานศึกษา
ลงชื่อ ………………………………......……..
(........................................................................)
นายทะเบียนโรงเรียน

(ประทับตราโรงเรียน)
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นารับรองของเจ้าบ้าน
เขียนที่.........................................................
วันที่.........................................................................
ข้าพเจ้า.................................................... บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่..............................
เป็นเจ้าของบ้านเลขที่............ ถนน............................... ตาบล...................... อาเภอ........................
จังหวัด................................... ขอรับรองว่า....................................................... ได้มาอาศัยบ้านของ
ข้าพเจ้า เลขที่.................... ถนน..................................... ตาบล.......................................................
อาเภอ................................... จังหวัด....................................... ตั้งแต่วันที่................................. จริง
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)................................................... เจ้าของบ้าน
(...................................................)
(ลงชื่อ)................................................... พยาน
(...................................................)

หมายเหตุ การรับรองเอกสารที่ไม่ตรงกับความจริง ผู้ที่รับรองต้องรับผิดชอบในความเสียหาย

