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ระเบียบการรับสมัครนกัเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ประเภทนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 

----------------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ประเภทนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  
ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจึงก าหนดการรับนักเรียน ดังนี้ 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
 ประเภทนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ จ านวน 3 โครงการ จ านวน 130 คน ดังน้ี  
 1.1 โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
  (Gifted Program : SMP) 1 ห้อง จ านวน 30 คน  
 1.2 โครงการห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
  และสิ่งแวดล้อม (SMTE) จ านวน 70 คน จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 35 คน  
 1.3 โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ English Program (EP) จ านวน 1 ห้อง  
  จ านวน 30 คน 
 
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1) โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : 
SMP)  
 - สรรหานักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
  (Gifted Program : SMP) จ านวน 26 คน  
 - สอบคัดเลือกในโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
  (Gifted Program : SMP) จ านวน 4 คน 
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนทั่วประเทศ 
 2. มีผลการเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้ 
 2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.50 
 2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ ากว่า 3.50  
 2.3 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานไม่ต่ ากว่า 3.50 
 3. มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และมีใบรับรองสัญชาติ  



- 2 - 
 
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 5. มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
 6. มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน  โดยมี 
ค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ 10,000 บาท 
 7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ ได้ก าหนดไว้ 
ในระเบียบการรับสมัคร 
 
 การสอบคัดเลือก  
 1. ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาคณิตศาสตร์  50 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ 50 คะแนน  
รวม 100 คะแนน 
 2. ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  
 
 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก  
 1. นักเรียนต้องได้คะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 30 ของคะแนน 
เต็ม กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษร้อยละ  30 โรงเรียนจะไม่น าคะแนนจากการทดสอบ 
วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาด าเนินการต่อ โดยจะท าการตัดรายชื่อของนักเรียนดังกล่าว 
ออกไปทันที 
 2. กรณีผ่านเกณฑ์การวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30 โรงเรียนจึงจะน าคะแนนจากการทดสอบ 
วัดความสามารถทางด้านวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ แล้วพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ 
ลงมา กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาล าดับจากคะแนนสอบของวิชา ดังนี้ 
 1. วิชาคณิตศาสตร์ 
 2. วิชาวิทยาศาสตร์ 
 2) ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก 
 3. ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชาให้พิจารณาจากคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษถ้ายังเท่ากันอีกให้ตัดสิน  
โดยวิธีจับฉลาก 
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 2) โครงการห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนทั่วประเทศ    
 2. มีผลการเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้ 
 2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00 
 2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ ากว่า 3.00  
 2.3 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานไม่ต่ ากว่า 3.00 
 3. มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และมีใบรับรองสัญชาติ 
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
 6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตลอด
หลักสูตร 3 ป ีโดยมีค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ 10,000 บาท  
 7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้  
ในระเบียบการรับสมัคร 
 
 การสอบคัดเลือก  
 โดยวิธีการสอบคัดเลือก ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 ดังนี้  
 1. วิชาคณิตศาสตร์ 40 คะแนน  
 2. วิชาวิทยาศาสตร์ 40 คะแนน  
 3. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน 
 
 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก  
 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก น าคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางด้านวิชาการรวมกัน  กรณีที่
คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณา ดังนี้  
 1. ดูคะแนนผลการทดสอบให้พิจารณาล าดับจากคะแนนสอบของวิชา ตามล าดับดังนี้  
  1. วิชาคณิตศาสตร์  
  2. วิชาวิทยาศาสตร์  
  3. วิชาภาษาอังกฤษ  
 2. ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก 
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 3) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) 
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. ก าลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ 
 2. มีผลการเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ไม่ต่ ากว่า 3.00   
  2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า 3.00   
  2.3 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า 3.00  
 3. มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และมีใบรับรองสัญชาติ 
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
 6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม                      
ตลอดหลักสูตร 3 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ 25,000 บาท 
 7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ใน
ระเบียบการรับสมัคร 
 
 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก   
 1. การตัดสินผลการสอบคัดเลือก น าคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางด้านวิชาการ ใน 2 วิชา และ
สอบสัมภาษณ ์รวม 100 คะแนน ดังนี้   
  1. วิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนน 
  2. วิชาคณิตศาสตร์ 40 คะแนน 
  3. สอบสัมภาษณ ์20 คะแนน (ทักษะการฟัง /การพูด) 
 2. นักเรียนต้องได้คะแนนในวิชาภาษาอังกฤษผ่าน 50% จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
 3. กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณา ดูคะแนนผลการทดสอบให้พิจารณาล าดับจากคะแนนสอบของวิชา 
ตามล าดับดังนี้ 
  1. ดูคะแนนผลการทดสอบให้พิจารณาล าดับจากคะแนนสอบของวิชา ตามล าดับดังนี้ 
   1. วิชาภาษาอังกฤษ       
   2. วิชาคณิตศาสตร์   
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 หลักฐานการรับสมัคร 
 1. ใบสมัครของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 
 2. ใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2559  
ที่มีผลการเรียนตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
 3. ส าหรับนักเรียนที่จบก่อนปีการศึกษา 2559 ต้องมี ปพ. 1 : 2  ส าหรับการจบชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  
มาประกอบ 
 4. รูปถ่ายสีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 5. หลักฐานแสดงผลการเรียนตามประกาศนี้ หากผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ถือว่านักเรียน
ขาดคุณสมบัติผู้สมัคร  
 


