
 
 
 

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียน(ประเภทห้องเรียนพิเศษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2559 

----------------------------------------------- 
  เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียน    
ภูเก็ตวิทยาลัย  เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจึงก าหนดการรับนักเรียน  ดังนี้ 
 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ   โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนพิเศษ   จ านวน  2  โครงการ  ดังนี้ 
           1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม 
                จ านวนที่รับ  110  คน (ห้อง 1 นักเรียนจ านวน 30 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ 
        จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมจาก สสวท.) 
           2. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
                Mini English  Program ( MEP ) จ านวนที่รับ 35 คน 
 
***โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 3.00  และ   

 วิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ ากว่า 3.00 และ 

 คณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ ากว่า  3.00 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
5. มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง  

             ทุกด้านโดยมีค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ 15,000  บาท 
6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ โรงเรียนจัด  ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียน  

             ที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร 
วันรับสมัคร    วันที่  20 – 24 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
วันสอบคัดเลือก     วันอาทิตยท์ี่  6  มีนาคม  2559  เวลา  08.00-15.00 น.   
การคัดเลือก     โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

1. ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคใต้ต อนบน  
             ในวิชาคณิตศาสตร์   และ วิชาวิทยาศาสตร์    ร้อยละ 100 
 2. ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของโรงเรียน   
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 การตัดสินผล    
  1. นักเรยีนต้องได้คะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 30  
     ของคะแนนเต็ม  กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษร้อยละ 30 โรงเรียน 
    จะไม่น าคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของเครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคใต้
    ตอนบน  ใน 2 รายวิชาหลัก ( วิชาคณิตศาสตร์และวิชา วิทยาศาสตร์ )   มาด าเนินการต่อโดยจะ 
    ท าการตัดรายชื่อของนักเรียนดังกล่าวออกไปทันที 
 2. กรณีผ่านเกณฑ์การวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ30  โรงเรียนจึงจะน าคะแนน  
             จากการทดสอบวัดความสามารถทางด้านวิชาการของเครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคใต้ตอนบน  
             ใน  2  วิชาหลัก  ( คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ) ร้อยละ 100  แล้วพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุด 
             ตามล าดับลงมา  กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาล าดับจากคะแนนสอบของวิชา  ดังนี้ 
     1. วิชาคณิตศาสตร์ 
           2. วิชาวิทยาศาสตร์ 
 3. ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชาให้พิจารณาวิชาภาษาอังกฤษถ้ายังเท่ากันอีกให้ตัดสินโดยวิธี               
             จับฉลาก 
วันประกาศผล          วันที่  11  มีนาคม  2559  
วันรายงานตัว          วันที่  11  มีนาคม  2559     เวลา 08.30  น.  
วันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง   วันที่  12  มีนาคม  2559   เวลา  13.00- 16.00 น. 
วันปฐมนิเทศ           วันที่  12  พฤษภาคม  2559       เวลา  08.30 – 16.30 น 
                
***โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
     Mini English  Program ( MEP ) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ  
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 ( 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75  
    - ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ( 5 ภาคเรียน)ไมต่่ ากว่า 3.00   
   - ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ( 5 ภาคเรียน)ไม่ต่ ากว่า 2.50   

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
5. มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน 

              การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตลอดหลักสูตร 3 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ  
              17,500 บาท 

6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ก าหนด 
              ไว้ในระเบียบการรับสมัคร 
วันรับสมัคร    วันที่  20 – 24 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
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วันสอบคัดเลือก     วันอาทิตยท์ี่  6  มีนาคม  2559  เวลา  08.00-15.00 น.   
การคัดเลือก    โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

1. ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน  
               และวิชาคณิตศาสตร์ 30 คะแนน 
 2. สอบสัมภาษณ์  20  คะแนน (ทดสอบทักษะการฟังและพูดเป็นภาษาอังกฤษ) 
การสอบสัมภาษณ์     
  วันอาทิตยท์ี่  6 มีนาคม  2559  เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป  รายงานตัว ณ ห้องชงโค (อาคาร 1) 
การตัดสินผล    
 1. การตัดสินผลการสอบคัดเลือก น าคะแนนจากการทดสอบวัด ความสามารถทางด้านวิชาการ 
              ของโรงเรียน ใน 2 วิชาหลัก ( ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ) รวมกับคะแนนผลการสอบสัมภาษณ์  
              แล้วพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดตามล าดับลงมา  กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาล าดับ 
              จากคะแนนสอบของวิชา  ดังนี้ 
    1. วิชาภาษาอังกฤษ     

     2. วิชาคณิตศาสตร์      
  2. ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชา  ให้ตัดสินโดยวิธจีับฉลาก 
วันประกาศผล          วันที่  11  มีนาคม  2559  
วันรายงานตัว          วันที่  11  มีนาคม  2559     เวลา 08.30  น.  
วันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง   วันที่  12  มีนาคม  2559   เวลา  13.00- 16.00 น. 
วันปฐมนิเทศ           วันที่  12  พฤษภาคม  2559       เวลา  08.30 – 16.30 น 
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หลักฐานการรับสมัคร 
        1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

1. ใบสมัครของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
2. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 

ที่แสดงผลการเรียนตามคุณสมบัติส าหรับเข้าเรียน 
3. ส าหรับนักเรียนที่จบก่อนปีการศึกษา 2558  จะต้องมี ปพ.1 : 2  ส าหรับผู้จบชั้น

ประถมศึกษาปีที ่6 มาประกอบการพิจารณา 
4. รูปถ่ายสีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว   จ านวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน) 
5. หลักฐานแสดงคุณสมบัติตามประกาศนี้  หากผลการเรียนเฉลี่ยไม่เข้าตามเกณฑ์    

ที่ก าหนดให้ถือว่านักเรียนขาดคุณสมบัติผู้สมัคร 
6. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับและรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

 

 ประกาศ   ณ      วันที่    18    เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2559 
 
 

(นายอุเทน  จิตต์ส ารวย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

 


