
  

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา 

เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ โรงเรียนสตรีพังงา เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  
ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

-------------------------------------------- 
  เพื่อใหการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ สอดคลองตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง นโยบายและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรี-
พังงา จึงขอประกาศการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่๓ โรงเรียนสตรีพังงาเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
๑. คุณสมบัติของผูสมัครและหลักฐานการสมัคร 

คุณสมบัติผูสมัคร 
๑.๑ กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสตรีพังงา 
๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑, ๒ และ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑) รวม ๕ ภาค

เรียน ไมตํ่ากวา ๒.๐๐  
๑.๓ มีความประพฤติเรียบรอย 

หลักฐานการสมัตร 
ใบสมัครเขาเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนสตรีพังงา 

(ขอรับไดที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ) 
๒. เกณฑการคัดเลือกสําหรับแผนเตรียมตาง ๆ 

 
หองเรียน 

แผนการเรียน 
หองเรียนพิเศษ 

MEP 

- ผลการ เรียนเฉลี่ยสะสม ม .๑, ม.๒ และม,๓ ภาคเรียนที่  ๑                  
รวม ๕ ภาคเรียน ไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ ไมตํ่ากวา 
๓.๐๐ 

เตรียมแพทย-เภสัช-วิศวะ 

- ผลการ เรียนเฉลี่ยสะสม ม .๑, ม.๒ และม,๓ ภาคเรียนที่  ๑            
รวม ๕ ภาคเรียน ไมตํ่ากวา ๓.๕๐ 

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ ไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 
หองเรียน 

แผนการเรียน 
หองเรียนปกติ 

เตรียมวิทย-คณิต-คอม 

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.๑, ม.๒ และม,๓ ภาคเรียนที่ ๑ รวม ๕ ภาค
เรียน ไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ ไมตํ่ากวา ๒.๗๕ 

เตรียมนิเทศ-มนุษย 
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.๑, ม.๒ และม,๓ ภาคเรียนที่ ๑ รวม ๕ ภาค

เรียน ไมตํ่ากวา ๒.๕๐ 

เตรียมนิติ-รัฐศาสตร 
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.๑, ม.๒ และม,๓ ภาคเรียนที่ ๑ รวม ๕ ภาค

เรียน ไมตํ่ากวา ๒.๕๐ 

เตรียมศิลปกรรม 
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.๑, ม.๒ และม,๓ ภาคเรียนที่ ๑ รวม ๕ ภาค

เรียน ไมตํ่ากวา ๒.๕๐ 
 
๓. กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว 

๓.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ๒.๕๐ – ๔.๐๐  
สงใบสมัครเรียนและเลือกแผนการเรียน 
วันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ สงใบสมัครเรียนที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ 
สอบคัดเลือก(หองเรียนพิเศษเตรียมแพทย-เภสัช-วิศวะและ MEP)  

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ หองทูบีนัมเบอรวัน  โดยใช
แบบทดสอบของโรงเรียนสตรีพังงา 

หองเรียนพิเศษเตรียมแพทย-เภสัช-วิศวะวิชาที่สอบ ๓ วิชา คือ คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ วิชาละ ๔๐ ขอ รวม ๑๒๐ ขอ 

หองเรียนพิเศษ MEP วิชาที่สอบ ๑ วิชา คือ ภาษาอังกฤษ จํานวน ๖๐ ขอ และสอบ
สัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ 
คัดเลือกหองเรียนปกติ  
ประกาศผล การสอบคัดเลือกและรายงานตัว  วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
มอบตัว 

  หองเรียนพิเศษ เตรียมแพทย-เภสัช-วิศวะและ MEP  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
หองเรียนปกติ       วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ ถานักเรียนตองการเปลี่ยนแผนการเรียน ใหมาสมัครสอบพรอมการรับสมัครนักเรียนจากโรงเรียน
อื่น ตามปฏิทินรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ๒.๐๐ – ๒.๔๕ 

สงใบสมัครเรียนและเลือกแผนการเรียน 
วันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ สงใบสมัครเรียนที่หองกลุมบริหารงานวิชาการ 

สอบคัดเลือกหองเรียนปกติ  
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ หอง321 -325  โดยใช

แบบทดสอบของโรงเรียนสตรีพังงาวิชาที่สอบ ๕ วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ วิชาละ ๒๕ ขอ รวม ๑๒๕ ขอ 
ประกาศผล การสอบคัดเลือกและรายงานตัว  วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
มอบตัว 
หองเรียนปกติ  วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 
๔. คาใชจาย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  

๔.๑ เงินบํารุงการศึกษา 
หองเรียนพิเศษเตรียมแพทย-เภสัช-วิศวะ  
      ตามโครงการหองเรียนพิเศษเตรียมแพทย-เภสัช-วิศวะ โรงเรียนสตรีพังงา 
ภาคเรียนละ   ๑๖๐  บาท(ตองไดเกรดเฉลี่ยแตละภาคเรียน ๓.๐๐ ข้ึนไป) 
หองเรียนพิเศษ MEP 
      ตามโครงการหองเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนสตรีพังงา   ภาคเรียนละ  ๙,๐๐๐  บาท 
หองเรียนปกติ 
 เงินบํารุงการศึกษา     ภาคเรียนละ  ๑,๕๐๐  บาท 

๔.๒ เงินสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสตรีพังงา 
ทุกหองเรียน 

๑) คาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสตรีพังงา ปการศึกษาละ ๒๕๐  บาท 
 

๕. การมอบตัว 
นักเรียนที่มีสิทธ์ิเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ ตองมอบตัวตามประเภทการสมัคร ดังน้ี 

๕.๑ หองเรียนพิเศษเตรียมแพทย-เภสัช-วิศวะและ MEP มอบตัว วันศุกรที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๕.๒ หองปกติและทวิศึกษา    มอบตัว วันเสารที่ ๘พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 
หากพนกําหนดจะถือวานักเรียนสละสิทธ์ิเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
๖. โครงการเตรียมความพรอม 

นักเรียนทุกคนตองเรียนเพื่อเตรียมความพรอม ตามโครงการยกระดับความรูดานวิชากาณ ดังน้ี 

 ทุกหองเรียน  เริ่มเรียนวันที่ ๑๐ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 



 
๗. การเปดภาคเรียน 

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

  ประกาศ ณ วันที่   ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
       

       
 
 

                       (นางณัฐญาพร  เสวตานนท)      
                                                           ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีพังงา 


