ประกาศโรงเรียนสตรีพทั ลุง
เรื่ อง การรับนักเรียนเข้ าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ห้ องเรียนพิเศษส่ งเสริมความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ ปี การศึกษา 2561
_________________________________________________________________
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561
ของ
โรงเรี ยนสตรี พทั ลุงด าเนิ น ไปด้ว ยความเรี ยบร้ อยและสอดคล้องกับประกาศสานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับนักเรี ยน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ปี การศึกษา 2561 และประกาศสานัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษามัธยม ศึก ษาเขต 12
เรื่ อง แนวปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการรับนักเรี ยนปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสตรี พทั ลุงจึงก าหนดรายละเอียดใน
การรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้
1. จานวนนักเรียน รับนักเรี ยน 1 ห้องเรี ยน จานวน 36 คน
2. คุณสมบัตผิ ้สู มัคร
002.1 สาเร็ จ การศึกษาชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 3 ตามหลัก สู ต รกระทรวงศึก ษาธิ การ หรื อเที ยบเท่ า
หรื อ กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560 หรื อเทียบเท่า
002.2 มีผลการเรี ย นเฉลี่ย รายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 1 ชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2
และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ผลการเรี ยนเฉลี่ย 5 ภาคเรี ยน ไม่ต่ากว่า 3.00
002.3 เป็ นโสด
002.4 มีความประพฤติเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
002.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
002.6 ผูป้ กครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
3. การรับนักเรียน
003.1 นักเรี ยนกรอกใบสมัคร ผ่าน Website โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง http://www.spt.ac.thได้ต้งั แต่วนั ที่
15 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
003.2 สัง่ พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลผ่านระบบเรี ยบร้อยแล้วพร้อมติดรู ปถ่ายตามที่กาหนด
0 3.3 นักเรี ยนยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครในวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา
08.30 –16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องปาริ ชาต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯโรงเรี ยนสตรี พทั ลุง
003.4 การรับนักเรี ยนจะมีผลสมบูรณ์ถูกต้องเมื่อยืน่ ใบสมัครพร้ อมหลักฐาน ณ สถานที่รับสมัคร
3.5 นักเรี ยนพิมพ์บตั รประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ พร้อมติดรู ปถ่าย ตามที่โรงเรี ยนกาหนด
ตั้งแต่วนั ที่ 2 - 11 มีนาคม 2561
003.6 นักเรี ยนต้องสมัครด้วยตนเอง ผูส้ มัครต้องแต่งกายด้วยเครื่ องแบบนักเรี ยนเท่านั้น

003.7 หากมี ปัญหาในการกรอกใบสมัค ร สามารถติ ด ต่ อด าเนิ น การได้ที่โ รงเรี ยนสตรี พัทลุ ง
ในวันรับสมัคร
4. หลักฐานการสมัคร
004.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์ เน็ต และติดรู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา
ซึ่งถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
004.2 หนังสือรับรองผลการเรี ยนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 รวมผลการเรี ยนเฉลี่ย 5 ภาคเรี ยนโดยมี
นาย
ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ผู ้ อ า น ว ย ก า ร โ ร ง เ รี ย น ล ง น า ม รั บ ร อ ง พ ร้ อ ม ป ร ะ ทั บ ต ร า โ ร ง เ รี ย น
(ใช้ แบบฟอร์ มตามที่โรงเรียนสตรีพทั ลุงกาหนดโดยสั่งพิมพ์ทางอินเตอร์ เน็ตเท่ านั้น)
004.3 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรี ยน ฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนา
004.4 ค่าดาเนินการจัดสอบ 150 บาท
5. การสอบคัดเลือก
005.1 สอบคัดเลือก วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
005.2 ตารางสอบ/สอบสัมภาษณ์/วิชาที่สอบ
วันที่
เวลา
วิชา
คะแนนเต็ม
11 มีนาคม 2561
09.00 – 09.50 น. ภาษาไทย
20
คณิ ตศาสตร์
20
10.00 – 10.50 น. สังคมศึกษา
20
วิทยาศาสตร์
20
11.00 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ
50
13 มีนาคม 2561
09.00 – 16.30 น. สอบสัมภาษณ์
20
(กรณี สอบผ่าน
ข้อเขียน)
รวม
150

005.3 การเข้ าสอบ ต้องนาบัต รประจ าตัวสอบมาเป็ นหลัก ฐานในการเข้าสอบ และแต่งกายด้ว ย
เครื่ องแบบนักเรี ยน
6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัว
006.1 ประกาศผลการสอบข้ อเขียน วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.

006.2 สอบสั มภาษณ์ นัก เรี ยนพร้ อ มผู้ปกครอง วัน ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ภายในเวลา 09.00 น.
006.3 ประกาศผลการสอบ วันที่ 16 มีนาคม 2561 (คะแนนรวมการสอบข้อเขียนและการสอบ
สัม ภาษณ์ ต ้อ งไม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 45 กรณี ค ะแนนรวมเท่ า กัน ให้พิ จ ารณาคะแนนจากผลสอบวิ ช า
ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ตามลาดับ)
006.4 รายงานตัว วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปาริ ชาต อาคารเฉลิม
พระเกี ย รติ ฯ โรงเรี ย นสตรี พ ัท ลุ ง ให้น าบัต รประจ าตัว สอบมาเป็ นหลัก ฐานในการรายงานตัว ด้ว ย
(หากไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
006.5 มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น – 16.30 น.
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

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

