ประกาศโรงเรียนสตรีพทั ลุง
เรื่ อง การรับนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ เด็กดีศรีท้องถิ่น
เข้ าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2561
_________________________________________________________________
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา
เมื่อปี พ.ศ. 2550 โรงเรี ยนสตรี พทั ลุงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่าง
ยัง่ ยืน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปิ ดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในโรงเรี ยนสตรี พทั ลุงมากขึ้น ประกอบกับโรงเรี ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็ น
โรงเรี ยนผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจ ซึ่งจะต้องเป็ นผูน้ าในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาชาติ จึงจัดโครงการ “เด็กดีศรี ทอ้ งถิ่น” ขึ้น
เพื่อให้องค์กรส่วนท้องถิ่น โรงเรี ยนและผูป้ กครองได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนานักเรี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา
โดยเริ่ มดาเนินการใน ปี การศึกษา 2551 เป็ นปี แรก และสาหรับปี การศึกษา 2561 ซึ่งเป็ นปี ที่ 11
โรงเรี ยนกาหนดการรับนักเรี ยน ดังนี้
1. จานวนนักเรียน รับนักเรี ยน 1 ห้องเรี ยน จานวน 40 คน
2. รู ปแบบการจัดชั้ นเรีย น เน้น การส่ งเสริ มพัฒนานัก เรี ย น ด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ
3. คุณสมบัตขิ องนักเรียนที่จะได้ รับการคัดเลือก
003.1 เป็ นผูท้ ี่มีชื่อในทะเบียนบ้านและเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยน ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การ
บริ หารส่วนท้องถิ่นนั้น
003.2 มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในระดับชั้น ป.4 ถึง ป.5 (2 ปี ) ไม่ต่ากว่า 3.50
003.3 มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิ ตศาสตร์
และผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.4 ถึง ป.5 (2 ปี ) ไม่ต่ากว่า 3.50
003.4 เป็ นผูม้ ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยีย่ ม
4. การรับนักเรียน
ให้ เทศบาล/อบต. ดาเนินการดังนี้
004.1 รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรี ยนในท้องถิ่นในวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2561
004.2 เทศบาลหรื อ อบต. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรี ยน ซึ่งประกอบด้วย
- ตัวแทนเทศบาล หรื อ อบต. ที่มาจากผลการประชุมสภาท้องถิ่น 3 คน

- ผูแ้ ทนครู อาวุโสในท้องถิ่น 1 คน
- ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในท้องถิ่นทุกโรงเรี ยนโรงเรี ยนละ 1 คน
- ผูท้ รงคุณวุฒิในท้องถิ่น หรื อตาบล 1 คน
004.3 คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติและสอบคัดเลือกนักเรี ยนที่มีคุณสมบัติ ตามที่
โรงเรี ยนกาหนด
004.4 เทศบาล หรื อ อบต. ส่ งรายชื่อนักเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือก จานวน 1 คน พร้อมเอกสาร
หลักฐานให้โรงเรี ยนสตรี พทั ลุงภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
004.5 เอกสารหลักฐานในการส่ งรายชื่อนักเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือกมายังโรงเรี ยนสตรี พทั ลุง
ประกอบด้วย
4.5.1 หนังสือตอบรับเข้าร่ วมโครงการเด็กดีศรี ทอ้ งถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ระบุ ชื่อนักเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือก
4.5.2 ปพ.1 แสดงผลการเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 5 ที่มีนายทะเบียนลงนามรับรองสาเนา
4.5.3 ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรี ยน
4.5.4 หนังสือยินยอมของผูป้ กครองให้เข้าร่ วมโครงการ
4.5.5 เอกสารการคัดเลือกนักเรี ยน โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรี ยนในระดับท้องถิ่น
004.6 โรงเรี ยนสตรี พทั ลุงพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรี ยน ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์
2561
004.7 โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่ผา่ นการตรวจสอบคุณสมบัติ
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
004.8 เมื่อโรงเรี ยนได้ประกาศรายชื่อ นักเรี ยนที่ผา่ นการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว นักเรี ยนทุก
คนต้องมายืน่ ใบสมัครที่โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อทา
การทดสอบ
004.9 หากนักเรี ยนที่ผา่ นการตรวจสอบคุณสมบัติ มาสมัครสอบและเข้าสอบมากกว่า 40 คน
โรงเรี ยนจะคัดรายชื่อนักเรี ยนออก ตามผลการสอบให้เหลือเท่ากับจานวนที่รับได้คือ 40 คน
5. การสมัคร
005.1 นักเรี ยนกรอกใบสมัคร ผ่าน website โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง http://www.spt.ac.th ได้ต้งั แต่วนั ที่
15 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
5.2 สัง่ พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลผ่านระบบเรี ยบร้อยแล้วพร้อมติดรู ปถ่ายตามที่กาหนด
5.3 นักเรี ยนยืน่ ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครในวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา
08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องปาริ ชาต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง
5.4 การรับนักเรี ยนจะมีผลสมบูรณ์ถูกต้องเมื่อยืน่ ใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ สถานที่รับสมัคร
5.5 นักเรี ยนพิมพ์บตั รประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ พร้อมติดรู ปถ่าย ตามที่โรงเรี ยนกาหนด

ตั้งแต่วนั ที่ 2 - 10 มีนาคม 2561
5.6 นักเรี ยนต้องสมัครด้วยตนเอง ผูส้ มัครต้องแต่งกายด้วยเครื่ องแบบนักเรี ยนเท่านั้น
5.7 หากมีปัญหาในการกรอกใบสมัคร สามารถติดต่อดาเนิ นการได้ที่โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง ในวัน
รับสมัคร
6. หลักฐานการสมัคร
001. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และติดรู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา
ซึ่งถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
002. หนังสือรับรองผลการเรี ยนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 5 ที่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยรวม
ทุกกลุ่มวิชา โดยมีนายทะเบียนและผูอ้ านวยการโรงเรี ยนลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรี ยน
(ใช้แบบฟอร์มตามที่โรงเรี ยนสตรี พทั ลุงกาหนดโดยสัง่ พิมพ์ทางอินเตอร์ เน็ตเท่านั้น)
003. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรี ยน ฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนา
004. ค่าดาเนินการจัดสอบ 150 บาท
7. การสอบคัดเลือก
001. สอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 14.40 น.
002. ตารางสอบ/วิชาที่สอบ
เวลา
วิชา
คะแนนเต็ม
เวลา
09.00 - 10.30 น.
คณิ ตศาสตร์
50
90 นาที
10.30 - 12.00 น.
พักกลางวัน
12.00 - 13.30 น.
วิทยาศาสตร์
50
90 นาที
13.40 – 14.40 น.
ภาษาอังกฤษ
50
60 นาที
003. การเข้ าสอบ ต้องน าบัต รประจ าตัวสอบมาเป็ นหลัก ฐานในการเข้าสอบ และแต่ งกายด้ว ย
เครื่ องแบบนักเรี ยน
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว
001. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 15 มีนาคม 2561 (กรณี คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณา
คะแนนจากผลสอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามลาดับ)
002. รายงานตัว วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30น. ณ ห้องปาริ ชาต อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯโรงเรี ยนสตรี พทั ลุงโดยนาบัตรประจาตัวสอบมาเป็ นหลักฐานในการรายงานตัวด้วย
(หากไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
003. มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น – 16.30 น.

* หมายเหตุ นักเรี ยนและผูป้ กครองประชุมพร้อมกันในวันที่ 31 มีนาคม 2561 หากไม่เข้าประชุมหรื อสละ
สิทธิ์ภายหลังทางโรงเรี ยนขอตัดสิทธิ์การเข้าร่ วมโครงการของ เทศบาล/อบต. นั้น ๆ เป็ นเวลา 1 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(นายเจนจิตต์ สุขรุ่ ง)
รองผูอ้ านวยการ รักษาราชการแทน
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสตรี พทั ลุง

