โรงเรียนสตรีพัทลุง


ระเบียบการ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2562

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนสตรีพัทลุง
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมปีการศึกษา 2562
_________________________________________________________________
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา
2562 ของโรงเรียนสตรีพัทลุง ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
และประกาศสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสตรีพัทลุงจึงกาหนดรายละเอียดในการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้
1. จานวนนักเรียน รับนักเรียน 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
002.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
002.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 รวมผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ดังนี้
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า 3.00
มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ไม่ต่ากว่า 3.00
มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 3.00
มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่า 2.50
002.3 หากนักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบตามระบุในข้อ 2.2 แต่มีเกียรติบัตรรับรองความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มาประกอบการพิจารณา อาจพิจารณาให้มีสิทธิ์สมัครได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
002.4 เป็นโสด
002.5 มีสัญชาติไทย
002.6 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
002.7 มีความตั้งใจเข้าโครงการและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

3. การรับนักเรียน
003.1 นักเรียนกรอกใบสมัคร ผ่าน Website โรงเรียนสตรีพัทลุง http://www.spt.ac.th ได้ตั้งแต่
วันที่ 14 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
00 3.2 สั่งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลผ่านระบบเรียบร้อยแล้วพร้อมติดรูปถ่าย
ตรงตาม
ที่โรงเรียนกาหนด
0 3.3 นักเรียนยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร
ใน วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 256 2
เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องปาริชาต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนสตรีพัทลุง
003.4 การรับนักเรียนจะมีผลสมบูรณ์ถูกต้องเมื่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ สถานที่รับสมัคร
3.5 นักเรียนพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ พร้อมติดรูปถ่าย ตามที่โรงเรียนกาหนด
ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 มีนาคม 2562
003.6 นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น
003.7 หากมีปัญหาในการกรอกใบสมัคร สามารถติดต่อดาเนินการได้ที่โรงเรียนสตรีพัทลุง
ในวันรับสมัคร
4. หลักฐานการสมัคร
004.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา
ซึ่งถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
00 4.2 หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 รวมผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาพื้นฐาน
ผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาพื้นฐานวิชา วิชาวิทยาศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และ
ผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีนายทะเบียนและผู้อานวยการโรงเรียนลงนามรับรอง
พร้อมประทับตราโรงเรียน (ใช้แบบฟอร์มตามที่โรงเรียนสตรีพัทลุงกาหนดโดยสั่งพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต)
004.3 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน ฉบับเจ้าบ้าน ทร.14
004.4 ค่าดาเนินการจัดสอบ 150 บาท
5. การสอบคัดเลือก
005.1 สอบคัดเลือกวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
005.2 ตารางสอบ/วิชาที่สอบ
เวลา
09.00 – 11.00 น.
11.05 – 12.05 น.
12.05 - 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.

วิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
พักกลางวัน
วิทยาศาสตร์
รวม

คะแนนเต็ม
50
50

เวลา
120 นาที
50 นาที

50
150

120 นาที

005.3 การเข้าสอบ ต้องนาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน มาเป็นหลักฐาน
ในการเข้าสอบ และต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน
6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว
006.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 14 มีนาคม 2562 การคิดคะแนนให้ค่าน้าหนักวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 80 % และค่าน้าหนักวิชาภาษาอังกฤษ 20 % (กรณีคะแนนรวมเท่ากันให้
พิจารณาคะแนนจากผลสอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามลาดับ)
006.2 รายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องปาริชาต อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีพัทลุง ให้นาบัตรประจาตัวสอบมาเป็นหลักฐานในการรายงานตัวด้ว ย (หากไม่มา
รายงานตัวภายในวัน เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
006.3 มอบตัววันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)
(นางมาลี แก้วละเอียด)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง

