
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพัทลุง   
เร่ือง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

โครงการห้องเรียนพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕6๑ 
 

  โรงเรียนพัทลุง มีความประสงค์จะรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                   
โดยการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพัทลุง ปีการศึกษา ๒๕6๑ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

๑. จ านวนนักเรียนที่ต้องการรับ ๒ ห้องเรียน จ านวน ๖๖ คน 
๑.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment 

Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) ๑ ห้องเรียน จ านวน 
๓๖ คน 

๑.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(Mini English Program : MEP) ๑ ห้องเรียน  จ านวน ๓๐ คน 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
 

๒.๑ คุณสมบัตนิักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(SMTE) 

๒.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖0 หรือเทียบเท่า 

๒.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๒.๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ          
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๒.๑.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๒.๑.๕ มีผลการเร ียนเฉลี ่ยสะสมกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ภาษาต ่างประเทศ  (ภาษาอ ังกฤษ)  
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

๒.๑.๖ มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
๒.๑.๗ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๒.๑.๘ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
๒.๑.๙ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

๒.๒ คุณสมบัตินักเรียน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(MEP)   

๒.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖0 หรือเทียบเท่า 



   ๒ 
 

๒.2.๒ มีผลการเร ียนเฉลี ่ยสะสมกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ภาษาต ่างประเทศ (ภาษาอ ังกฤษ)                         
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๒.2.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๒.2.๔ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
๒.2.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 

๓. ใบสมัคร 
   กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียนพัทลุง http://www.pt.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1๕ - 2๘ กุมภาพันธ์ 
256๑  
 

๔. หลักฐานการสมัคร  
๔.๑ ใบสมัครของโรงเรียนพัทลุง ซึ่งกรอกข้อความเรียบร้อย พร้อมพิมพ์จากเว็บไซต์โรงเรียนพัทลุง 1 ฉบับ 
๔.๒ ใบรับรองผลการเรียนตามแบบของโรงเรียนพัทลุง  
๔.๓ รูปถ่ายผู้สมัครที่แต่งกายชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว 2 รูป หน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 

 

๕. การรับสมัคร 
๕.๑ รับสมัครโดยผู้สมัคร หรือผู้สมัครแทน ยื่นหลักฐานการสมัครพร้อมช าระเงินค่าคู่มือการสอบคนละ 

๑๐๐ บาท ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารเรียน ๔ โรงเรียนพัทลุง ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕6๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  หากนักเรียนขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบตามประกาศ
โรงเรียนพัทลุง นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบ 

๕.๒ สามารถตรวจสอบผลการสมัคร ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
พัทลุง http://www.pt.ac.th และพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สอบได้ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๐ มีนาคม 256๑ 
 

๖. การสอบคัดเลือก     
  ๖.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  (SMTE)            
สอบข้อเขียน โดยใช้ข้อสอบ วัดความรู้ทางวิชาการที่โรงเรียนก าหนด ๓ วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 

ตารางสอบ วันที่ ๑0 มีนาคม  ๒๕6๑ 
เวลา วิชา คะแนนเต็ม เวลา 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. คณิตศาสตร์ ๔๐ คะแนน ๑๒๐ นาท ี
๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ น. ภาษาอังกฤษ ๒๐ คะแนน ๖๐  นาท ี
๑๒.๑๐ – ๑๓.๐๐ น. พั  ก  ก  ล  า  ง  วั  น 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วิทยาศาสตร์ ๔๐ คะแนน ๙๐  นาท ี

 

  ๖.1.1 การประกาศผลการสอบคัดเลือก จะประกาศนักเรียนที่เข้าสอบครบทุกรายวิชา ในวันที่                 
๑๕ มีนาคม ๒๕6๑ ติดประกาศ ณ โรงเรียนพัทลุง และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนพัทลุง http://www.pt.ac.th 
  ๖.1.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตัวจริง จะพิจารณาจากคะแนนสอบ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และ
วิชาภาษาอังกฤษ รวมกันสูงสุดเรียงตามล าดับ 

http://www.pt.ac.th/
http://www.pt.ac.th/
http://www.pt.ac.th/


   ๓ 
 

  ๖.1.3 กรณีคะแนนรวมตามข้อ ๖.1.2 มีคะแนนเท่ากัน หลายคน ในล าดับสุดท้าย หากได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวจริงจะเกินจ านวนที่โรงเรียนก าหนด ให้ใช้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาต่อไป ตามล าดับดังนี้ 

๖.1.3.๑ ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าในรายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในล าดับก่อน 
  ๖.1.3.2 หากคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าในรายวิชาวิทยาศาสตร์   

อยู่ในล าดับก่อน 
 ๖.1.3.3 หากคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

อยู่ในล าดับก่อน 
  หากพิจารณาคะแนนจนถึงรายวิชาสุดท้ายแล้วยังมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน เมื่อรวมกันแล้วเกินจ านวน               
ที่โรงเรียนก าหนด ให้ผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตัวจริงทุกคน 
  ๖.1.4 ผู้ได้รับการคัดเลือกตัวส ารองพิจารณาจาก 

๖.1.4.1 นักเรียนที่เข้าสอบและได้รับการประกาศเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตัวส ารอง 
๖.1.4.๒ กรณีที่มีผู้รับการคัดเลือกบัญชีตัวจริงมารายงานตัวไม่ครบตามจ านวนจะเรียก             

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกบัญชีตัวส ารองมารายงานตัว ตามล าดับคะแนน   
  ๖.1.5 สิ่งที่ต้องน าไปในวันสอบ 

๖.1.5.๑ บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 
   ๖.1.5.๒ ดินสอด า 2B หรือเข้มกว่า ยางลบดินสอ ปากกา   
   ๖.1.5.3 วันสอบ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่เรียบร้อย 
  ๖.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(MEP) สอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบวัดความรู้ทางวิชาการท่ีโรงเรียนก าหนดและการสอบสัมภาษณ์  
   ๖.๒.๑ สอบข้อเขียน โดยใช้ข้อสอบวัดความรู้ทางวิชาการที่โรงเรียนก าหนด ๕ วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา สอบข้อเขียน วันที่ 10 มีนาคม 2561 
  ๖.๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ โดยวัดจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ต้องได้คะแนนสอบข้อเขียน ตามข้อ 6.2.1 ในล าดับที่ 1 – 60 ประกาศผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่                 
11 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนพัทลุง http://www.pt.ac.th และสอบสัมภาษณ์ในวันที่                
12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. 
    6.2.2.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากคะแนนสอบ วิชาภาษาอังกฤษ   
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา  รวมกันสูงสุด เรียงตามล าดับ 
    ๖.2.2.2 กรณีคะแนนรวมตามข้อ ๖.๒.2.1 มีคะแนนเท่ากัน หลายคน ในล าดับสุดท้าย                
หากได้รับการคัดเลือกสัมภาษณ์จะเกินจ านวนที่ โรงเรียนก าหนด ให้ใช้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ                        
วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา  เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pt.ac.th/


   ๔ 
 

โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 

ตารางสอบ วันที่ ๑0 มีนาคม พ.ศ. ๒๕6๑ 
เวลา วิชา คะแนนเต็ม เวลา 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์ ๓๐ คะแนน ๖๐ นาท ี
๑๐.๐๕ – ๑๑.๐๕ น. วิทยาศาสตร์ ๓๐ คะแนน ๖๐ นาท ี
๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ น. ภาษาไทยและสังคมศึกษา 4๐ คะแนน ๖๐ นาท ี
๑๒.๑๐ – ๑๓.๐๐ น. พั  ก  ก  ล  า  ง  วั  น 
๑๓.๐๐ – ๑๔.3๐ น. ภาษาอังกฤษ 6๐ คะแนน 9๐ นาท ี

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕6๑ เวลา ๐๙.๐๐น. 
สอบสัมภาษณ ์(๔๐ คะแนน) 

 

  ๖.๒.3 การประกาศผลการสอบคัดเลือก จะประกาศนักเรียนที่เข้าสอบครบทุกรายวิชา ในวันที่                
๑๕ มีนาคม ๒๕6๑ ติดประกาศ ณ โรงเรียนพัทลุง และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนพัทลุง http://www.pt.ac.th 
  ๖.๒.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตัวจริง จะพิจารณาจากคะแนนสอบ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา  และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ รวมกันสูงสุด
เรียงตามล าดับ 
  ๖.2.๕ กรณีคะแนนรวมตามข้อ ๖.๒.๔ มีคะแนนเท่ากัน หลายคน ในล าดับสุดท้าย หากได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวจริงจะเกินจ านวนที่โรงเรียนก าหนด ให้ใช้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์                   
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา  และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาต่อไป ตามล าดับดังนี้ 
  ๖.2.๕.๑ ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าในรายวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในล าดับก่อน 
   ๖.2.๕.๒ หากคะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษ เท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าในรายวิชา
คณิตศาสตร์อยู่ในล าดับก่อน 
   ๖.2.๕.๓ หากคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
อยู่ในล าดับก่อน 
  ๖.2.๕.๔  หากคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าในวิชาภาษาไทยและ
วิชาสังคมศึกษา  อยู่ในล าดับก่อน 
  ๖.2.๕.๕ หากคะแนนในวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าในการ
สอบสัมภาษณ์ อยู่ในล าดับก่อน 
  หากเทียบคะแนนจนถึงรายวิชาสุดท้ายแล้วยังมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน เมื่อรวมกันแล้วเกินจ านวนที่โรงเรียน
ก าหนด ให้ผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตัวจริงทุกคน 
  ๖.2.๖ ผู้ได้รับการคัดเลือกตัวส ารองพิจารณาจาก 
   ๖.2.๖.๑ นักเรียนที่เข้าสอบและได้รับการประกาศเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตัวส ารอง 
   ๖.2.๖.๒ กรณีท่ีมีผู้รับการคัดเลือกบัญชีตัวจริงมารายงานตัวไม่ครบตามจ านวนจะเรียกผู้ที่ได้ 
รับการคัดเลือกบัญชีตัวส ารองมารายงานตัว  ตามล าดับคะแนน  
  ๖.2.๗ สิ่งที่ต้องน าไปในวันสอบ 

๖.2.๗.๑ บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 
๖.2.๗.๒ ดินสอด า 2B หรือเข้มกว่า ยางลบดินสอ ปากกา   
๖.2.๗.๓ วันสอบ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่เรียบร้อย 
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   ๕ 
 

๗. การประกาศผลและรายงานตัว 
  ๗.๑ ประกาศผลการสอบวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕6๑ ณ โรงเรียนพัทลุง และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนพัทลุง   
http://www.pt.ac.th 
  ๗.๒ นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก รายงานตัวในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕6๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารเรียน ๔ โรงเรียนพัทลุง (ให้น าบัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว) หากไม่มารายงานตัว 
ตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์   
 

๘. การมอบตัวและหลักฐานการมอบตัว 
๘.๑ ก าหนดมอบตัว วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕6๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ 

อาคารเรียน ๔ โรงเรียนพัทลุง หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
๘.๒ หลักฐานการมอบตัว 

8.๒.๑ หลักฐานใบ ปพ.๑ : ๒ (ป.๖) ฉบับจริง หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนในกรณีนักเรียนยังไม่จบ
หลักสูตร 

8.๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา ฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองส าเนา 
8.๒.๓ รูปถ่าย ๑ นิว้ จ านวน ๓ รูป 
8.๒.๔ ช าระเงินค่าลงทะเบียน ใช้จ่ายรายภาคเรียน 
 

ประเภท SMTE MEP 
สนับสนุนโครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๖,๒๐๐ 
บ ารุงการศึกษา ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๑,๑๕๐ ๑๗,๓๕๐ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑. จ านวนนักเรียนที่ต้องการรับ ๑ ห้องเรยีน จ านวน ๓๐ คน 
  ๑.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ๑ ห้องเรียน 
จ านวน ๓๐ คน 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
  ๒.๑ คุณสมบัตินักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
(SMTE) 

๒.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖0 หรือเทียบเท่า 

๒.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 

๒.๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ           
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 

๒.๑.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

๒.๑.๕ มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
๒.๑.๖ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

http://www.pt.ac.th/


   ๖ 
 

๒.๑.7 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
๒.๑.8 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 

๓. ใบสมัคร 
  กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียนพัทลุง http://www.pt.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1๕ – 2๘ กุมภาพันธ์ 
256๑  
 

๔. หลักฐานการสมัคร 
๔.๑ ใบสมัครของโรงเรียนพัทลุง ซึ่งกรอกข้อความเรียบร้อย พร้อมพิมพ์จากเว็บไซต์โรงเรียนพัทลุง 1 ฉบับ 
๔.๒ ใบ ปพ.๑ : บ หรือใบ ปพ.๑ : บ  ๔ ภาคเรียน 
๔.๓ รูปถ่ายผู้สมัครที่แต่งกายชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว 2 รูป หน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 

 

๕. การรับสมัคร 
๕.๑ รับสมัครโดยผู้สมัคร หรือผู้สมัครแทน ยื่นหลักฐานการสมัครพร้อมช าระเงินค่าคู่มือการสอบคนละ 

๑๐๐ บาท ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารเรียน ๔ โรงเรียนพัทลุง ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕6๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  หากนักเรียนขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบ ตาม
ประกาศโรงเรียนพัทลุง นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบ 

๕.๒ สามารถตรวจสอบผลการสมัคร ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขท่ีนั่งสอบ และห้องสอบ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
พัทลุง http://www.pt.ac.th และพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สอบได้ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๐ มีนาคม 256๑ 
 

๖. การสอบคัดเลือก    
  ๖.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) สอบคัดเลือกโดย
ใช้ข้อสอบวัดความรู้ทางวิชาการท่ีโรงเรียนก าหนด 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4) 

ตารางสอบ วันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕6๑ 
เวลา วิชา คะแนนเต็ม เวลา 

๐๙:๐๐ – ๑1:3๐ น. คณิตศาสตร์ 5๐ คะแนน ๑5๐ นาท ี
๑1.30 – ๑๓:๐๐ น. พั  ก  ก  ล  า  ง  วั  น 
๑๓:๐๐ – ๑๕:๐๐ น. วิทยาศาสตร์ 5๐ คะแนน ๑๒๐  นาท ี

   

  ๖.๑.๑ การประกาศผลการสอบคัดเลือก จะประกาศนักเรียนท่ีเข้าสอบครบทุกรายวิชา ในวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
๒๕6๑ ติดประกาศ ณ โรงเรียนพัทลุง และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนพัทลุง http://www.pt.ac.th 
  ๖.๑.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตัวจริง จะพิจารณาจากคะแนนสอบ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ 
รวมกันสูงสุดเรียงตามล าดับ 
  ๖.๑.๓ กรณีคะแนนรวมตามข้อ ๖.๑.๒ มีคะแนนเท่ากันหลายคน ในล าดับสุดท้าย หากได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวจริงจะเกินจ านวนที่โรงเรียนก าหนด ให้ใช้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเกณฑ์                
ในการพิจารณาตอ่ไป ตามล าดับดังนี้ 
   ๖.๑.๓.๑ ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าในรายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในล าดับก่อน 

  ๖.๑.๓.2 หากคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากัน ผู้ที่ ได้คะแนนสูงกว่าในรายวิชา            
วิทยาศาสตร์อยู่ในล าดับก่อน 

http://www.pt.ac.th/
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   ๗ 
 

  หากเทียบคะแนนจนถึงรายวิชาสุดท้ายแล้วยังมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน เมื่อรวมกันแล้วเกินจ านวนที่โรงเรียน
ก าหนดให้ผู้ที่มีคะแนนเท่ากันเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตัวจริงทุกคน 
  ๖.๑.4. ผู้ได้รับการคัดเลือกตัวส ารองพิจารณาจาก 
   ๖.๑.๔.๑ นักเรียนที่เข้าสอบและได้รับการประกาศเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตัวส ารอง 
   ๖.๑.๔.๒ กรณีที่มีผู้รับการคัดเลือกบัญชีตัวจริงมารายงานตัวไม่ครบตามจ านวนจะเรียก          
ผู้ได้รับการคัดเลือกบัญชีตัวส ารองมารายงานตัว ตามล าดับคะแนน   
  ๖.๑.๕ สิ่งที่ต้องน าไปในวันสอบ 

  ๖.๑.๕.๑ บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 
   ๖.๑.๕.๒ ดินสอด า 2B หรือเข้มกว่า ยางลบดินสอ ปากกา   
   ๖.๑.๕.๓ วันสอบ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่เรียบร้อย 
 

๗. การประกาศผลและรายงานตัว 
  ๗.๑ ประกาศผลการสอบวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕6๑ ณ บอร์ดกลางโรงเรียนพัทลุง หรือทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียนพัทลุง http://www.pt.ac.th 
  ๗.๒ นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก รายงานตัว ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕6๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.- 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารเรียน ๔ โรงเรียนพัทลุง (ให้น าบัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัว 
ประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว) หากไม่มารายงานตัว
ตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
   

๘. การมอบตัวและหลักฐานการมอบตัว 
๘.๑ ก าหนดมอบตัว วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕6๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ 

อาคารเรียน ๔ โรงเรียนพัทลุง หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
๘.๒ หลักฐานการมอบตัว 

๘.๒.๑ หลักฐานใบ ปพ.๑ : บ ฉบับจริง 
๘.๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนา 
๘.๒.๓ รูปถ่าย ๑ นิว้ จ านวน ๓ รูป 
๘.๒.๔ ช าระเงินค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายรายภาคเรียน  
 

ประเภท วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
สนับสนุนโครงการ ๑๒,๐๐๐ 
บ ารุงการศึกษา ๑,๑๕๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๓,๑๕๐ 
 

   

ประกาศ  ณ วันที่  ๖  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕6๑ 

    
 

 (นายสาวิทย์  บุญประเสริฐ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนพัทลุง 

http://www.pt.ac.th/

