ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561
------------------------------------------------ตามประกาศนโยบาย และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน
ภูเก็ตวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบาย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการรับนักเรียน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอ
ประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1 ประเภทนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ จานวน 3 โครงการ จานวน 130 คน ดังนี้
1.1 โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Gifted Program: SMP) 1 ห้อง จานวน 30 คน
1.2 โครงการส่งเสริมสร้างความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(SMTE) 2 ห้อง จานวน 70 คน จานวนห้องละ 35 คน
1.3 โครงการห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ English Program
(EP) 1 ห้อง จานวน 30 คน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2560
2. มีผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้
2.1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ไม่ต่ากว่า 3.50
2.2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า 3.50
2.3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า 3.50
3 มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และมีใบรับรองสัญชาติ
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
6. มี ค วามตั้ งใจที่ จ ะเข้ าเรี ย นในโรงเรีย นภู เก็ต วิท ยาลั ย และได้ รับ การสนั บ สนุ น จากผู้ ป กครองทุ ก ด้านโดยมี
ค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ 10,000 บาท
7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียน
8. นักเรียนต้องผ่านโครงการทดสอบความรู้ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
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1. ใช้ แ บบทดสอบวั ด ความสามารถทางวิช าคณิ ต ศาสตร์ 50 คะแนน และวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ 50 คะแนน
รวม 100 คะแนน
2. ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของโรงเรียน
การตัดสินผลการสอบคัดเลือก
1. นักเรียนต้องได้คะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม
กรณี ไม่ผ่ านเกณฑ์ การวัด ความสามารถทางด้านภาษาอั งกฤษร้อ ยละ 30 โรงเรีย นจะไม่น าคะแนนจากการทดสอบ
วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาดาเนินการต่อ โดยจะทาการตัดรายชื่อของนักเรียนดังกล่าว
ออกไปทันที
2. กรณีผ่านเกณฑ์การวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30 โรงเรียนจึงจะนาคะแนนจากการทดสอบ
วัดความสามารถทางด้านวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ แล้วพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดตามลาดับ
ลงมา กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาลาดับจากคะแนนสอบของวิชา ดังนี้
1. วิชาคณิตศาสตร์
2. วิชาวิทยาศาสตร์
3. ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชาให้พิจารณาจากคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษถ้ายังเท่ากันอีกให้ตัดสินโดย
วิธีจับฉลาก
2) โครงการส่งเสริมสร้างความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ (SMTE)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กาลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
2. มีผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า 3.00
2.2 ผลการเรียนเฉลี่ย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีสัญชาติไทย และมีใบรับรองสัญชาติ มีหมายเลขประจาตัวประชาชน
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ตลอดหลักสูตร 3 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ 10,000 บาท
7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้
กาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร
การคั ด เลื อ ก โดยวิ ธี ก ารสอบคั ด เลื อ ก ใช้ แ บบทดสอบวั ด ความสามารถทางวิ ช าการ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 ดังนี้
1. วิชาคณิตศาสตร์ 40 คะแนน
2. วิชาวิทยาศาสตร์ 40 คะแนน
3. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
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การตัดสินผลการสอบคัดเลือก นาคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางด้านวิชาการ รวมกัน
กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณา ดังนี้
1. ดูคะแนนผลการทดสอบให้พิจารณาลาดับจากคะแนนสอบของวิชา ตามลาดับดังนี้
1. วิชาคณิตศาสตร์
2. วิชาวิทยาศาสตร์
3. วิชาภาษาอังกฤษ
2. ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก
3. ในกรณีนักเรียนสละสิทธิ์ โรงเรียนจะดาเนินการเรียกนักเรียนสารองจากบัญชีสารองจนครบจานวนตามประกาศ
3) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กาลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
2. มีผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2.1. ผลการเรียนเฉลี่ย วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และมีใบรับรองสัญชาติ
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ตลอดหลักสูตร 3 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ 25,000 บาท
7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้
กาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร
การคัดเลือก
1. สอบคั ด เลื อก น าคะแนนจากการทดสอบวั ดความสามารถทางด้ านวิช าการ ใน 2 วิช า และสอบ
สัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน ดังนี้
1. วิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนน
2. วิชาคณิตศาสตร์ 40 คะแนน
3. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (ทักษะการฟัง /การพูด)
2. นักเรียนต้องได้คะแนนในวิชาภาษาอังกฤษผ่าน 50% จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การตัดสินผล กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณา ดูคะแนนผลการทดสอบให้พิจารณาลาดับจากคะแนนสอบ
ของวิชา ตามลาดับดังนี้
1. ดูคะแนนผลการทดสอบให้พิจารณาลาดับจากคะแนนสอบของวิชา ตามลาดับดังนี้
1. วิชาภาษาอังกฤษ
2. วิชาคณิตศาสตร์
2. ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก
3. ในกรณีนักเรียนสละสิทธิ์ โรงเรียนจะดาเนินการเรียกนักเรียนสารองจากบัญชีสารองจนครบ
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1. ใบสมัครของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
2. ใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ที่มีผลการเรียนตามคุณสมบัติที่กาหนด
3. สาหรับนักเรียนที่จบก่อนปีการศึกษา 2560 ต้องมี ปพ. 1: 2 สาหรับการจบชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
มาประกอบ
4. รูปถ่ายสีหรือขาวดา ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. หลักฐานแสดงผลการเรียนตามประกาศนี้ หากผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ให้ถือว่านักเรียนขาดคุณสมบัติผู้สมัคร
6. ค่าดาเนินการจัดสอบคนละ 150 บาท
2. ประเภทนักเรียนทั่วไป รับจานวน 280 คน
2.1 ประเภททั่วไป รับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกพื้นที่บริการ)
ร้อยละ 60 โดยวิธีการคัดเลือก จากการสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET จานวน 168 คน มีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร กาลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
การคัดเลือก โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้
1. ใช้ แบบทดสอบวัด ความสามารถทางวิช าการ ร้อ ยละ 70 วิช าที่ ส อบ วิ ช าภาษาไทย สั งคมศึ กษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดยใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
2. ใช้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 30
การตัดสินผล การตัดสินผลการสอบคัดเลือก นาคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางด้านวิชาการ ใน
5 วิชาหลัก (วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 70 รวมกับคะแนนผลการ
ทดสอบระดับ ชาติ O-NET ของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 30 แล้ วพิจารณาจากคะแนนรวมสู งสุ ด
ตามลาดับลงมา กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาดังนี้
1. ดูคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) จากคะแนนที่สูงกว่าเป็นหลัก หากคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ยังมีคะแนนเท่ากันอีก ก็ให้พิจารณาลาดับจากคะแนนสอบของวิชา ตามลาดับ ดังนี้
1. วิชาภาษาไทย
2. วิชาสังคมศึกษา
3. วิชาคณิตศาสตร์
4. วิชาวิทยาศาสตร์
5. วิชาภาษาอังกฤษ
2. ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก
2.2 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 โดยวิธีการคัดเลือก จากการสอบ
คัดเลือก และคะแนน O-NET จานวน 112 คน
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค ร ก าลั ง เรี ย นหรื อ จบชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6มี ชื่ อ อยู่ ใ นส าเนาทะเบี ย นบ้ า น
เขตอาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2561

-5การคัดเลือก โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้
1. ใช้ แบบทดสอบวัด ความสามารถทางวิช าการ ร้อ ยละ 70 วิช าที่ ส อบ วิช าภาษาไทย สั งคมศึ กษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดยใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
2. ใช้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 30
การตัดสินผล
การตัดสินผลการสอบคัดเลือก นาคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางด้านวิชาการ ใน 5 วิชาหลัก
(วิช าภาษาไทย สั งคมศึกษา วิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 70 รวมกั บคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ30 แล้วพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดตามลาดับลงมา
กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาดังนี้
1. ดูคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) จากคะแนนที่สูงกว่าเป็นหลัก หากคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ยังมีคะแนนเท่ากันอีก ก็ให้พิจารณาลาดับจากคะแนนสอบของวิชา ตามลาดับ ดังนี้
1. วิชาภาษาไทย
2. วิชาสังคมศึกษา
3. วิชาคณิตศาสตร์
4. วิชาวิทยาศาสตร์
5. วิชาภาษาอังกฤษ
2. ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก
2.3 ประเภทความสามารถพิเศษ จานวน 8 คน แยกตามประเภทดังนี้
1) ประเภทกีฬาฟุตบอล รับจานวน 3 คน
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. เป็นตัวแทนระดับโรงเรียนขึ้นไป มีเอกสารประกอบ เช่นเกียรติบัตร หรือ ใบรับรอง
2. เพศชายกาลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. นักเรียนต้องไม่เกิดก่อน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคประจาตัว ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนันสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับการ
คัดเลือก (กีฬาฟุตบอล) และปฏิบัติตามระเบียบเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้กาหนดไว้ในระเบีย บการรับสมัครในช่วงที่
ศึกษาอยู่โรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และต้องทาสัญญาให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมของโรงเรียน
การคัดเลือก โดยการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
1. ทดสอบคัดเลือกด้วยการแข่งขัน ปฏิบัติการเลี้ยงบอล การส่งบอล เดาะบอล โหม่งบอล
2. สมอลไซส์เกมส์ การเล่นทีม

-6เกณฑ์การตัดสิน
1. การเล่นทีม
30 คะแนน
2. สมอลไซส์เกมส์ 20 คะแนน
3. เลี้ยงบอล
10 คะแนน
4. ส่งบอล
10 คะแนน
5. เดาะบอล
10 คะแนน
6. โหม่งบอล
10 คะแนน
7. เกียรติบัตร
10 คะแนน
-ระดับประเทศ 10 คะแนน
-ระดับภาค
8 คะแนน
-ระดับจังหวัด 6 คะแนน
การตัดสินผล
1. ประเมินผลจากตารางคะแนนเป็นเกณฑ์ตัดสิน
2. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ประเภทดนตรีสากล (เครื่องเป่าทองเหลืองหรือเครื่องเป่าลมไม้) จานวน 2 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กาลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
5. มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง หรือเครื่องเป่าลมไม้
6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับการคัดเลือก
(ดนตรีสากล) และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีท1ี่ - 3) และต้องทาสัญญาให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมของโรงเรียน
การสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
1. บันไดเสียงเมเจอร์
2. บรรเลงบทเพลงตามถนัด 1 เพลง
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตที่กาหนดให้
การตัดสินผล 1. พิจารณาจาก พื้นฐานด้านดนตรี
40 คะแนน
เพลงตามถนัด
20 คะแนน
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ต
40 คะแนน
รวม
100 คะแนน
2. คัดเลือกจากการจัดเรียงลาดับคะแนนจากมากไปน้อย
3. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

-73 ประเภทดนตรีไทย (บรรเลงเพลงเดียว 1 เพลงหรือคีตศิลปไทย (ขับร้อง)) จานวน 1 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กาลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
5. มีความสามารถพิเศษด้านการบรรเลงระนาดเอก
6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกั บความสามารถที่ได้รับการคัดเลือก
(ดนตรีไทย) และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ กาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1- 3) และต้อง ทาสัญญาให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมของโรงเรียน
การสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
- สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีระนาดเอก ประเภทเพลงเดี่ยว 1 เพลง
การตัดสินผล
1.พิจารณาจากความถูกต้องของบทเพลง
20 คะแนน
- จังหวะในการบรรเลง
20 คะแนน
- การประดิษฐ์เสียงที่มีคุณภาพ
20 คะแนน
- บุคลิกภาพ
20 คะแนน
- การสัมภาษณ์
20 คะแนน
รวม
100 คะแนน
2. คัดเลือกจากการจัดเรียงลาดับคะแนนจากมากไปน้อย
3. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
4 ประเภทนาฏศิลป์ (ราวงมาตรฐาน ราแม่บท ระบาเบ็ดเตล็ด) จานวน 2 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กาลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
5. มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ (ราวงมาตรฐาน ราแม่บท ระบาเบ็ดเตล็ด)
6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับการคัดเลือก
(นาฏศิลป์) และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ กาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1- 3) และต้องทาสัญญาให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมของโรงเรียน

-8การสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
1. ทดสอบระบามาตรฐาน ราแม่บท ระบาเบ็ดเตล็ด
2. ผู้สมัครสอบ นา Sound ดนตรีมาเอง
การตัดสินผล
1. พิจารณาจาก
- นาฏยศัพท์
20
คะแนน
- จังหวะ
20
คะแนน
- ความถูกต้อง
30
คะแนน
- ลีลา
10
คะแนน
- การเชื่อมท่า
20
คะแนน
รวม
100 คะแนน
2. คัดเลือกจากการจัดเรียงลาดับคะแนนจากมากไปน้อย
3. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนภูเก็ตวิทยลัย ซึ่งกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
2. หลักฐานการจบจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (ปพ.1 พร้อมสาเนา)
3. ใบแสดงผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ที่ทาง สทศ. ออกให้
4. รูปถ่ายสีหรือขาวดา ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง) พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ หน้าที่มีชื่อนักเรียน (พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
6. หลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น เกียรติบัตร ใบรับรอง (เฉพาะความสามารถพิเศษ)
7. ค่าดาเนินการจัดสอบคนละ 150 บาท

-9ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ประเภทนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ จานวน 3 โครงการ จานวน 111 คน ดังนี้
1.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
1.2 โครงการห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ English Program (EP)
1.3 โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ (Gifted Program :ICE )
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จานวนที่รับ 90 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กาลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนทั่วประเทศ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 (5 ภาคเรียน)
* ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ากว่า 3.00 และ
* ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และมีใบรับรองสัญชาติ
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
6. มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้านและมี
ความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร 3 ปี โดยมีค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนละ 10,000 บาท
7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไข ของโรงเรียนที่ได้กาหนดไว้ใน
ระเบียบการรับสมัคร
การคัดเลือก โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้
1. ใช้ แ บบทดสอบวั ด ความสามารถทางวิ ช าการของเครื อ ข่ า ยห้ อ งเรี ย นพิ เศษภาคใต้ ต อนบน ในวิ ช า
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 100
2. ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของโรงเรียน
การตัดสินผล
1. นั ก เรี ย นต้ อ งได้ ค ะแนนการทดสอบวั ด ความสามารถทางด้ า นภาษาอั ง กฤษผ่ านเกณฑ์ ร้ อ ยละ 30
ของคะแนนเต็ม
2. กรณีผ่านเกณฑ์การวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30 โรงเรียนจะนาคะแนนจากการทดสอบ
วัดความสามารถทางด้านวิชาการของเครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคใต้ตอนบน ใน 2 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)
แล้วพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดตามลาดับลงมา กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาดังนี้
1) ดูคะแนนผลการทดสอบพิจารณาลาดับจากคะแนนสอบของวิชา ตามลาดับ ดังนี้
1. วิชาคณิตศาสตร์
2. วิชาวิทยาศาสตร์
3. วิชาภาษาอังกฤษ
2) ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก

-103) กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30 โรงเรียนจะไม่นาคะแนนจาก
การทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคใต้ตอนบน ใน 2 รายวิชาหลัก (คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์) มาดาเนินการต่อ โดยจะทาการตัดรายชื่อของนักเรียนดังกล่าวออกไปทันที
2) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)
รับจานวน 6 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กาลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนทั่วประเทศ
* ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ากว่า 3.00 และ
2. มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และมีใบรับรองสัญชาติ
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตลอด
หลักสูตร 3 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ 25,000 บาท
6. สอบคัดเลือก มีการสอบทั้งข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
การตัดสินผล
1. การตัดสินผลการสอบคัดเลือก นาคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางด้านวิชาการของ
โรงเรียน ใน 2 วิชา และคะแนนสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน ดังนี้
1. วิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนน
2. วิชาคณิตศาสตร์ 40 คะแนน
3. สอบสัมภาษณ์
20 คะแนน (ทักษะการฟัง /การพูด)
2. กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณา ดูคะแนนผลการทดสอบให้พิ จารณาลาดับจากคะแนนสอบของ
วิชา ตามลาดับดังนี้
1. วิชาภาษาอังกฤษ
2. วิชาคณิตศาสตร์
3) โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ( Gifted Program : ICE )
รับจานวน 15 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กาลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนทั่วประเทศ
* ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ากว่า 2.75 และ
* มีผลการเรียนการเรียนวิชาภาษาจีนเพิ่มเติมอย่างน้อย 2 หน่วยกิต
2. มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และมีใบรับรองสัญชาติ
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
5. ผู้ป กครองมีความพร้อมที่จะสนั บสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตลอด
หลักสูตร 3 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ 16,000 บาท
6. สอบคัดเลือก มีการสอบทั้งข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

-11การตัดสินผล
1. การตัดสิ น ผลการสอบคั ดเลื อก นาคะแนนจากการทดสอบวัด ความสามารถทางด้านวิช าการของ
โรงเรียน ใน 2 วิชา และคะแนนสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน ดังนี้
1. วิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนน
2. วิชาภาษาจีน
40 คะแนน
3. สอบสัมภาษณ์
20 คะแนน (ทักษะการฟัง /การพูดภาษาจีน)
2. กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณา ดูคะแนนผลการทดสอบให้พิ จารณาลาดับจากคะแนนสอบของ
วิชา ตามลาดับดังนี้
1. วิชาภาษาจีน
2. วิชาภาษาอังกฤษ
หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
2. ใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560 ที่มีผลการเรียนตามคุณสมบัติที่กาหนด
3. สาหรับนักเรียนที่จบก่อนปีการศึกษา 2559 ต้องมี ปพ. 1: 2 สาหรับการจบชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
มาประกอบ
4. รูปถ่ายสีหรือขาวดา ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. หลักฐานแสดงผลการเรียนตามประกาศนี้ หากผลการเรียนเฉลี่ยไม่เข้าตามเกณฑ์ที่กาหนด ให้ถือว่านักเรียน
ขาดคุณสมบัติผู้สมัคร
6. ค่าดาเนินการจัดสอบคนละ 150 บาท
2. ประเภทความสามารถพิเศษ จานวน 12 คน แยกตามประเภทดังนี้
1) ประเภทกีฬาฟุตบอล รับจานวน 4 คน
คุณสมบัตรของผู้สมัคร
1. เป็นตัวแทนระดับโรงเรียนขึ้นไป มีเอกสารประกอบ เช่นเกียรติบัตร หรือ ใบรับรอง
2. เพศชายกาลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. นักเรียนต้องไม่เกิดก่อน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคประจาตัว ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนันสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับการคัดเลือก
(กีฬ าฟุตบอล) และปฏิ บั ติตามระเบี ยบเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้กาหนดไว้ในระเบีย บการรับ สมัครในช่วงที่ ศึกษาอยู่
โรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีท4ี่ -6) และต้องทาสัญญาให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมของโรงเรียน
การคัดเลือก โดยการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
1. ทดสอบคัดเลือกด้วยการแข่งขัน ปฏิบัติการเลี้ยงบอล การส่งบอล เดาะบอล โหม่งบอล
2. สมอลไซด์เกมส์ การเล่นทีม

-12การตัดสินผล 1. ประเมินผลจากตารางคะแนนเป็นเกณฑ์ตัดสิน
2.การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การตัดสิน
1. การเล่นทีม
30 คะแนน
2. สมอลไซด์เกมส์ 20 คะแนน
3. เลี้ยงบอล
10 คะแนน
4. ส่งบอล
10 คะแนน
5. เดาะบอล
10 คะแนน
6. โหม่งบอล
10 คะแนน
7. เกียรติบัตร
10 คะแนน
-ระดับประเทศ 10 คะแนน
-ระดับภาค
8 คะแนน
-ระดับจังหวัด 6 คะแนน
2) ประเภทดนตรีสากล (เครือ่ งเป่าทองเหลืองหรือเครื่องเป่าลมไม้) จานวน 2 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กาลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1- 3 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
5. มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง หรือเครื่องเป่าลมไม้
6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับการคัดเลือก
(ดนตรีสากล) และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6) และต้องทาสัญญาให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมของโรงเรียน
การสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
1. บันไดเสียงเมเจอร์
2. บรรเลงบทเพลงตามถนัด 1 เพลง
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตที่กาหนดให้
การตัดสินผล 1. พิจารณาจาก พื้นฐานด้านดนตรี
เพลงตามถนัด
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ต
รวม
1. คัดเลือกจากการจัดเรียงลาดับคะแนนจากมากไปน้อย

40
20
40
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

-133) ประเภทดนตรีไทย (บรรเลงเพลงเดียว 1 เพลงหรือคีตศิลปไทย (ขับร้อง)) จานวน 2 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กาลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนทั่วประเทศ
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
5. มีความสามารถพิเศษด้านการบรรเลงระนาดเอกหรือขับร้อง
6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับการคัดเลือก
(ดนตรีไทย) และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ กาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัค รในช่วงที่ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6) และต้องทาสัญญาให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมของโรงเรียน
การสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
- สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีระนาดเอก ประเภทเพลงเดี่ยว 1 เพลง
- สามารถปฏิบัติขับร้องเพลงไทยเดิม (หรือบรรเลงเครื่องดนตรีไทยระนาดเอกได้)
การตัดสินผล
1.พิจารณาจากความถูกต้องของบทเพลง
20
คะแนน
- จังหวะในการบรรเลง
20
คะแนน
- การประดิษฐ์เสียงที่มีคุณภาพ
20
คะแนน
- บุคลิกภาพ
20
คะแนน
- การสัมภาษณ์
20
คะแนน
รวม
100 คะแนน
2.คัดเลือกจากการจัดเรียงลาดับคะแนนจากมากไปน้อย
4) ประเภทนาฏศิลป์ (ราวงมาตรฐาน ราแม่บท ระบาเบ็ดเตล็ด) รับจานวน 2 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กาลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนทั่วประเทศ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในมัธยมศึกษาปีที่1- 3ไม่ต่ากว่า2.00
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
5. มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ (ราวงมาตรฐาน ราแม่บท ระบาเบ็ดเตล็ด)
6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับการคัดเลือก
(นาฏศิลป์) และปฏิบัติตามระเบี ยบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ กาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6) และต้องทาสัญญาให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมของโรงเรียน
การสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
1. ทดสอบราวงมาตรฐาน ราแม่บท ระบาเบ็ดเตล็ด
2. ผู้สมัครสอบ นา Sound ดนตรีมาเอง
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- นาฏยศัพท์
- จังหวะ
- ความถูกต้อง
- ลีลา
- การเชื่อมท่า

20 คะแนน
20 คะแนน
30 คะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
2. คัดเลือกจากการจัดเรียงลาดับคะแนนจากมากไปน้อย

5) ประเภททัศนศิลป์ (วาดภาพระบายสีและจิตกรรมไทย) จานวน 2 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กาลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนทั่วประเทศ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในมัธยมศึกษาปีที่1- 3ไม่ต่ากว่า2.00
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
5. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับการคัดเลือก
(ทัศนศิลป์) และปฏิบัติตามระเบี ยบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้ กาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6) และต้องทาสัญญาให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมของโรงเรียน
การสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
1. ทดสอบการวาดภาพระบายสีตามหัวข้อที่กาหนดในวันทดสอบ โดยคณะกรรมการร่วมกันกาหนดหัวข้ออย่าง
น้อย 5 หัวข้อ แล้วให้ผู้แทนเข้าทดสอบจับฉลากเพียง 1 หัวข้อ เพื่อเป็นหัวข้อในการวาดภาพ
2. ห้ามนาต้นฉบับมาดูในขณะทดสอบ
3. ผู้สมัครสอบนาอุปกรณ์วาดภาพระบายสีมาเอง
4. เวลาในการวาดภาพ 3 ชั่วโมง
การตัดสินผล 1. พิจารณาจาก (จิตกรรมไทย)
- ทักษะตามรูปแบบจิตกรรมไทย
- ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบ
- เทคนิคการใช้เส้น และ
- ความสอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนด
- ความประณีต ความสมบูรณ์ของงาน
- แฟ้มสะสมผลงานศิลปะ (portfolio)
รวม

20
20
10
10
20
20
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

-152. พิจารณาจาก (วาดภาพระบายสี)
- ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบ
20
- ความคิดสร้างสรรค์
20
- เทคนิคการใช้สี
10
- ความสอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนด
10
- ความประณีต ความสมบูรณ์ของงาน
20
- แฟ้มสะสมผลงานศิลปะ (portfolio)
20
รวม
100
3. คัดเลือกจากการจัดเรียงลาดับคะแนนจากมากไปน้อย

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3. ประเภทนักเรียนทั่วไป จานวนที่รับ 20 % ของนักเรียนแต่ละแนวการเรียน (13 ห้อง) ดังนี้
1. แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4 ห้อง (32 คน)
2. แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 1 ห้อง (8 คน)
3. แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 1 ห้อง (8 คน)
4. แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 1 ห้อง (8 คน)
5. แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 1 ห้อง
(8 คน)
การสอบคัดเลือก
1. โดยวิธีการสอบคัดเลือกใช้การทดสอบความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ร้อยละ 70
ทุกแนวการเรียนสอบ 5 วิชาหลัก แต่จะใช้คะแนนแต่ละวิชาตามแนวการเรียนดังนี้
1.1 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 25 คะแนน/ คณิตศาสตร์ 25 คะแนน/ภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
ภาษาไทย 15 คะแนน/ สังคมศึกษา 15 คะแนน
1.2 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 15 คะแนน/ คณิตศาสตร์ 25 คะแนน/ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
ภาษาไทย 15 คะแนน/ สังคมศึกษา 15 คะแนน
1.3 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
วิทยาศาสตร์ 15 คะแนน/ คณิตศาสตร์ 15 คะแนน/ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
ภาษาไทย 20 คะแนน/ สังคมศึกษา 20 คะแนน
1.4 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
วิทยาศาสตร์ 15 คะแนน/ คณิตศาสตร์ 15 คะแนน/ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
ภาษาไทย 20 คะแนน/ สังคมศึกษา 20 คะแนน
1.5 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น
วิทยาศาสตร์ 15 คะแนน/ คณิตศาสตร์ 15 คะแนน/ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
ภาษาไทย 20 คะแนน/ สังคมศึกษา 20 คะแนน
2. ใช้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 30
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การตัดสินผลการสอบคัดเลือก นาคะแนนจากทดสอบวัดความสามารถทางด้านวิชาการของโรงเรียนตาม
แนวการเรียน ร้อยละ 70 รวมกับคะแนนผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 30 แล้ว
พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดตามลาดับลงมา กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณา ดังนี้
1) ดูคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) จากคะแนนที่สูงกว่าเป็นหลัก หากคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ยังมีคะแนนเท่ากันอีก ก็ให้พิจารณาลาดับจากคะแนนสอบของวิชาตามลาดับ ตามแนวการเรียน ดังนี้
1.1 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1) คณิตศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร์ 3) ภาษาอังกฤษ 4) สังคมศึกษา 5) ภาษาไทย
1.2 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
1) ภาษาอังกฤษ 2) คณิตศาสตร์ 3) ภาษาไทย 4) สังคมศึกษา 5) วิทยาศาสตร์
1.3 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
1) ภาษาอังกฤษ 2) ภาษาไทย 3) สังคมศึกษา 4) คณิตศาสตร์ 5) วิทยาศาสตร์
1.4 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน, ญี่ปุ่น
1) ภาษาอังกฤษ 2) ภาษาไทย 3) สังคมศึกษา 4) คณิตศาสตร์ 5) วิทยาศาสตร์
2) ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทุกรายวิชา ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก
หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
2. หลักฐานการจบจากชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (ปพ.1 พร้อมสาเนา)
3. ใบแสดงผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ที่ทาง สทศ. ออกให้
4. รูปถ่ายสีหรือขาวดา ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง) พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ (พร้อมสาเนาถูกต้อง)
6. หลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น เกียรติบัตร ใบรับรอง (เฉพาะความสามารถพิเศษ)
7. ค่าดาเนินการจัดสอบคนละ 150 บาท

-17-

นักเรียนประเภทโควตา
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย นปี ก ารศึ ก ษา 2561 ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปีการศึกษา 2561 โดยให้รับ
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน ที่มีศักยภาพเหมาะสม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย ประเภทโควตา จานวน 305 คน
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา
ปีการศึกษา 2561 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ประเภทผลการเรียน 1
2. ประเภทผลการเรียน 2
3. ประเภทกิจกรรมและความสามารถพิเศษ
เกณฑ์การพิจารณา คือ จะพิจารณา นักเรียนประเภทผลการเรียน 1 เป็นลาดับแรก หากในแนวการเรียนใด
นักเรียนโควตาไม่เต็มตามจานวนที่เปิดรับ จึงจะพิจารณา นักเรียนประเภทผลการเรียน 2 เป็นลาดับที่ 2 และหากในแนว
การเรียนใดนักเรียนโควตาไม่เต็มตามจานวนที่เปิดรับ จึงจะพิจารณา นักเรียนประเภทกิจกรรมและความสามารถพิเศษ
เป็นลาดับสุดท้าย ยกเว้น ห้องโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(Enrichment Program of Science Mathematics, Technology and Environment : SMTE (ห้ องเรียนคู่ขนาน)),
ห้องโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และ
ห้ อ งเรี ย นพิ เศษหลั ก สู ต รความเป็ น เลิ ศ ด้ านภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ (Gifted Program : Intensive Chinese and
English Program : ICE) เปิดรับเฉพาะประเภทผลการเรียน 1 ทั้งนี้ทุกประเภทที่เปิดรับนักเรียนจะต้องสมัครพร้อมกัน
ตามวันเวลาที่ระบุท้ายประกาศ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเภทผลการเรียน 1
1. คุณสมบัติ
1.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3และกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.2 มี ผ ลการเรีย นเฉลี่ ย สะสม ชั้น ม.1–3 จากโรงเรียนภู เก็ตวิทยาลั ย รวม 5 ภาคเรียน ไม่น้ อยกว่า 2.00
ยกเว้น
1.2.1 ห้องโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(Enrichment Program of Science Mathematics, Technology and Environment : SMTE(ห้องเรียนคู่ขนาน)) มี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1–3 จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รวม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.75
1.2.2 ห้องโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ : (English
Program :EP) และ ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ (Gifted Program : Intensive
Chinese and English Program : ICE) มีผลการเรียนเฉลี่ ยสะสม ชั้น ม.1–3 จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รวม 5 ภาค
เรียน ไม่น้อยกว่า 2.75

-181.3 ไม่เคยทุจริตการสอบ และมีความประพฤติเรียบร้อย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียน
แต่งตั้งจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1–3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชาตามแนวการเรียนที่เลือก ดังนี้
1.4.1 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รับจานวน 128 คน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101,
ค21102, ค22101, ค22102, ค23101) ไม่น้อยกว่า 2.70 และ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101,
ว21102, ว22101, ว22102, ว23101) ไม่น้อยกว่า 2.70
1.4.2 แนวการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ – คณิ ต ศาสตร์ (ห้ อ งโครงการส่ งเสริ ม ความสามารถด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (Enrichment Program of Science Mathematics,
Technology and Environment : SMTE (ห้องเรียนคู่ขนาน)) ห้อง ม.4/2 รับจานวน 10 คน มีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม ชั้น ม.1–3 จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รวม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.75
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101,
ค21102, ค22101, ค22102, ค23101) ไม่น้อยกว่า 3.75 และ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101,
ว21102, ว22101, ว22102, ว23101) ไม่น้อยกว่า 3.75
1.4.3 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ รับจานวน 32 คน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101,
อ21102, อ22101, อ22102, อ 23101) ไม่น้อยกว่า 2.50 และ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101,
ค21102, ค22101, ค22102, ค23101) ไม่น้อยกว่า 2.50
1.4.4 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (ห้องโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)) รับจานวน 24 คน (โดยเป็นนักเรียน MEP ม.3/8
เดิม จานวน 18 คน และ นักเรียนห้องอื่นๆ จานวน 6 คน หากนักเรียน MEP เดิมผ่านคุณสมบัติไม่ครบตามจานวนที่
เปิดรับจะให้โควตา นักเรียนห้องอื่นๆ ที่ผ่านคุณสมบัติจนครบโควตา จานวน 24 คน) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1–
3 จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รวม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101,อ
21102, อ22101, อ22102, อ 23101) ไม่น้อยกว่า 3.00 และ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101, ค
21102, ค22101, ค22102, ค23101) ไม่น้อยกว่า 2.50
1.4.5 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน รับจานวน 32 คน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101,อ
21102, อ22101, อ22102, อ23101) ไม่น้อยกว่า 2.25 หรือ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 จานวน 2 ภาคเรียนในรายวิชา ภาษาจีนเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า
3.00

-191.4.6 แนวการเรียนภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ (ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีน
– ภาษาอังกฤษ (Gifted Program : Intensive Chinese and English Program : ICE) รับจานวน 15 คน มีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1–3 จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รวม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 จานวน 4 ภาคเรียนในรายวิชา ภาษาจีน เพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า
3.00 หรือ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน (อ21101, อ21102, อ22101, อ22102, อ 23101) ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 จานวน 2 ภาคเรียนในรายวิชา ภาษาจีน เพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า
3.50
1.4.7 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส รับจานวน 32 คน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101,
อ21102, อ22101, อ22102, อ23101) ไม่น้อยกว่า 2.25
1.4.8 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น รับจานวน 32 คน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ พืน้ ฐาน (อ21101,
อ21102, อ22101, อ22102, อ23101) ไม่น้อยกว่า 2.25
2. ประเภทผลการเรียน 2
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา ปี
การศึกษา 2561 ประเภทผลการเรียน 2 จะพิจารณาในกรณีนักเรียนโควตาประเภทผลการเรียน 1 ไม่เต็มตามจานวนที่
เปิดรับ เท่านั้น (ยกเว้น ห้องโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(Enrichment Program of Science Mathematics, Technology and Environment : SMTE(ห้ อ งเรีย นคู่ ข นาน)),
ห้องโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และ
ห้ อ งเรี ย นพิ เศษหลั ก สู ต รความเป็ น เลิ ศ ด้ านภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ (Gifted Program : Intensive Chinese and
English Program : ICE) เปิดรับเฉพาะประเภทผลการเรียน 1)
2. คุณสมบัติ
2.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และกาลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.2 มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม ชั้ น ม.1–3 จากโรงเรีย นภู เก็ ต วิท ยาลั ย รวม 5 ภาคเรีย น ไม่ น้ อ ยกว่า 2.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 ไม่มีผลการเรียนเป็น 0,ร, มผ. และ มส. ในทุกรายวิชา (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครโควตา)
2.2.2 ไม่อยู่ในกระบวนการ เรียนซ้า ในทุกรายวิชา
2.3 ไม่เคยทุจริตการสอบ และมีความประพฤติเรียบร้อย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียน
แต่งตั้งจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และไม่กระทาผิดกฎของโรงเรียนในกรณี ต่อไปนี้

-202.3.1 ก่อการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงหรือก้าวร้าวต่อเนื่อง
2.3.2 ตรวจพบยาเสพติด (กัญชา/ใบกระท่อม/ยาบ้า)
2.3.3 ตรวจพบบุหรี่ จานวน 3 ครั้งขึ้นไป
2.3.4 ลักขโมย/ทาลายทรัพย์สินของส่วนรวม
2.3.5 มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อคุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
2.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1–3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชาตามแนวการเรียนที่เลือก ดังนี้
2.4.1 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101,
ค21102, ค22101, ค22102, ค23101) ไม่น้อยกว่า 2.50 และ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101,
ว21102, ว22101, ว22102, ว23101) ไม่น้อยกว่า 2.50
2.4.2 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101,
อ21102, อ22101, อ22102, อ 23101) ไม่น้อยกว่า 2.25 และ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101,
ค21102, ค22101, ค22102, ค23101) ไม่น้อยกว่า 2.25
2.4.3 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
- ไม่มีผ ลการเรีย น ในรายวิช า ภาษาอังกฤษพื้ นฐาน (อ21101, อ21102, อ22101, อ22102, อ
23101) เป็น 0,ร (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครโควตา)
2.4.4 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
- ไม่มีผ ลการเรีย น ในรายวิช า ภาษาอังกฤษพื้ นฐาน (อ21101, อ21102, อ22101, อ22102, อ
23101) เป็น 0,ร (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครโควตา)
2.4.5 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
- ไม่มีผ ลการเรีย น ในรายวิช า ภาษาอังกฤษพื้ นฐาน (อ21101, อ21102, อ22101, อ22102, อ
23101) เป็น 0,ร (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครโควตา)
3. ประเภทกิจกรรมและความสามารถพิเศษ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา ปี
การศึกษา 2561 ประเภทกิจกรรมและความสามารถพิเศษ จะพิจารณาในกรณีนักเรียนโควตาประเภทผลการเรียน 1
และ 2 ไม่เต็มตามจานวนที่เปิดรับ เท่านั้น (ยกเว้น ห้องโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่ ง แวดล้ อม (Enrichment Program of Science Mathematics, Technology and Environment :
SMTE(ห้ องเรีย นคู่ขนาน)), ห้ อ งโครงการจั ด การเรียนการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึกษาธิการเป็ น ภาษาอังกฤษ
(English Program : EP) และห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ (Gifted Program :
Intensive Chinese and English Program : ICE) เปิดรับเฉพาะประเภทผลการเรียน 1)

-213. คุณสมบัติ
3.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.2 มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม ชั้ น ม.1–3 จากโรงเรีย นภู เก็ ต วิท ยาลั ย รวม 5 ภาคเรีย น ไม่ น้ อ ยกว่า 2.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 ไม่มีผลการเรียนเป็น 0,ร, มผ. และ มส. ในทุกรายวิชา (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครโควตา)
3.2.2 ไม่อยู่ในกระบวนการ เรียนซ้า ในทุกรายวิชา
3.3 ไม่เคยทุจริตการสอบ และมีความประพฤติเรียบร้อย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียน
แต่งตั้งจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และไม่กระทาผิดกฎของโรงเรียนในกรณี ต่อไปนี้
3.3.1 ก่อการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงหรือก้าวร้าวต่อเนื่อง
3.3.2 ตรวจพบยาเสพติด (กัญชา/ใบกระท่อม/ยาบ้า)
3.3.3 หรือตรวจพบบุหรี่ จานวน 3 ครั้งขึ้นไป
3.3.4 ลักขโมย/ทาลายทรัพย์สินของส่วนรวม
3.3.5 มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อคุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
3.4 คุณสมบัติตามกิจกรรมและความสามารถพิเศษ ดังนี้
3.4.1 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
3.4.2 เคยได้รับเกียรติบัตรในการแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป หรือ มีหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
จากครูหัวหน้ากลุ่มสาระที่รับผิดชอบ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา
3.4.3 ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถที่ได้รับ
การคัดเลือก และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครในช่วงที่ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) และต้องทาสัญญาให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมของโรงเรียน
4. กาหนดการ
4.1 รับประกาศและใบสมัครจากครูแนะแนว วันที่
4.3 ยื่นใบสมัครที่ครูที่ปรึกษา
วันที่
4.4 ครูที่ปรึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ
วันที่
4.5 พิจารณาคัดเลือก
วันที่
4.6 ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่
4.7 ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 1 (ด้วยตนเอง)
วันที่
4.8 ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 2 (ด้วยตนเอง)
วันที่
4.9 รายงานตัว (ด้วยตนเอง)
วันที่
4.10 มอบตัว(ด้วยตนเอง) และประชุมผู้ปกครอง วันที่

18 – 27 ธันวาคม 2560
28 – 5 มกราคม 2560
8 – 10 มกราคม 2561
11 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561
21 กุมภาพันธ์ 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.
19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.

-225. หลักฐานการรับสมัคร
5.1 สาเนาแสดงผลการเรียน (ปพ.1: บ)
5.2 ใบสมัครของโรงเรียนที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
5.3 เกียรติบัตรในการแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป หรือ หนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระที่รับผิดชอบ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา (เฉพาะนักเรียนประเภทกิจกรรมและความสามารถพิเศษ)
หมายเหตุ นักเรียนมีสิทธิ์เลือกได้เพียง 1 แนวการเรียนเท่านั้น
6. เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณา คือ จะพิจารณา นักเรียนประเภทผลการเรียน 1 เป็นลาดับแรก หากในแนวการเรียนใด
นักเรียนโควตาไม่เต็มตามจานวนที่เปิดรับ จึงจะพิจารณา นักเรียนประเภทผลการเรียน 2 เป็นลาดับที่ 2 และหากในแนว
การเรียนใดนักเรียนโควตาไม่เต็มตามจานวนที่เปิดรับ จึงจะพิจารณา นักเรียนประเภทกิจกรรมและความสามารถพิเศษ
เป็นลาดับสุดท้าย ยกเว้น ห้องโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(Enrichment Program of Science Mathematics, Technology and Environment : SMTE(ห้ อ งเรีย นคู่ ข นาน)),
ห้องโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และ
ห้ อ งเรี ย นพิ เศษหลั ก สู ต รความเป็ น เลิ ศ ด้ านภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ (Gifted Program : Intensive Chinese and
English Program : ICE) เปิ ดรับ เฉพาะประเภทผลการเรียน 1 โดยหากนักเรียนมีความประสงค์ยื่นขอโควตาในห้ อง
โครงการ ควบคู่กับห้องเรียนทั่วไป จะพิจารณาห้องโครงการก่อนห้องเรียนทั่วไป (หมายเหตุ นักเรียนสามารถขอโควตา
ห้องโครงการควบคู่กับห้องเรียนทั่วไปได้ ในกรณีที่เป็นสายการเรียนเดียวกันเท่านั้น)
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ฯ โรงเรียนจะจัดเรียงลาดับตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3
รวม 5 ภาคเรียนจากมากไปหาน้อย
ยกเว้น 1. แนวการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จะจัดเรียงลาดับตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3
รวม 5 ภาคเรียนจากมากไปหาน้อยของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยภาษาอังกฤษพื้นฐานผ่านเกณฑ์ ก่อนนักเรียนที่มีผล
การเรียนเฉลี่ยภาษาจีนผ่านเกณฑ์ ในทุกประเภทที่เปิดรับ
2. ห้ อ งเรี ย นพิ เศษหลั ก สู ต รความเป็ น เลิ ศ ด้ า นภาษาจี น – ภาษาอั ง กฤษ (Gifted Program :
Intensive Chinese and English Program : ICE) จะจัดเรียงลาดับตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5
ภาคเรียนจากมากไปหาน้อยของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ภาษาจีนเพิ่มเติม 4 ภาคเรียน ผ่านเกณฑ์ เป็นลาดับแรก,
ภาษาอังกฤษพื้นฐานผ่านเกณฑ์ เป็นลาดับต่อไป และภาษาจีนเพิ่มเติม 2 ภาคเรียนผ่านเกณฑ์เป็นลาดับสุดท้าย)
ในกรณีที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียนเท่ากันให้ดูจากผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชา
ตามแนวการเรียนที่เลือก ดังนี้
6.1 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียนในรายวิชา ตามลาดับดังนี้
1. วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2. วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3. วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กรณียังเท่ากันอีก ให้ดาเนินการจับฉลากเป็นลาดับต่อไป

-236.2 แนวการเรียนวิท ยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ (ห้ องโครงการส่งเสริม ความสามารถด้ านวิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics, Technology and
Environment : SMTE) (ห้องเรียนคู่ขนาน))
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียนในรายวิชา ตามลาดับดังนี้
1. วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2. วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3. วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กรณียังเท่ากันอีก ให้ดาเนินการจับฉลากเป็นลาดับต่อไป
6.3 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียนในรายวิชา ตามลาดับดังนี้
1. วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2. วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
กรณียงั เท่ากันอีก ให้ดาเนินการจับฉลากเป็นลาดับต่อไป
6.4 แนวการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ – คณิ ต ศาสตร์ (ห้ อ งโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP))
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียนในรายวิชา ตามลาดับดังนี้
1. วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2. วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
กรณียังเท่ากันอีก ให้ดาเนินการจับฉลากเป็นลาดับต่อไป
6.5 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือรวม 2 ภาค
เรียน ในรายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม
กรณียังเท่ากันอีก ให้ดาเนินการจับฉลากเป็นลาดับต่อไป
6.6 แนวการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ – ภาษาจี น (ห้ อ งโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (ICE))
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ชั้น ม.1 – 3 รวม 4 ภาคเรียน ในรายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม,หรือ 5 ภาคเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือ รวม 2 ภาคเรียน ในรายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม
กรณียังเท่ากันอีก ให้ดาเนินการจับฉลากเป็นลาดับต่อไป
6.7 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กรณียังเท่ากันอีก ให้ดาเนินการจับฉลากเป็นลาดับต่อไป
6.8 แนวการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ชั้น ม.1 – 3 รวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กรณียังเท่ากันอีก ให้ดาเนินการจับฉลากเป็นลาดับต่อไป

-24ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
เพื่อให้การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
คณะกรรมการรับนักเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จึงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
1. การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ให้คณะกรรมการการรับนักเรียนพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พิจารณาจากข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้
1.1 นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
1.2 ผู้ด้อยโอกาสหรือประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
1.3 เป็นบุตรหรือหลานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจาของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในปัจจุบันโดยให้คาจากัด
ความไว้ดังนี้
1.3.1 บุตร หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย
1.3.2 หลาน หมายถึง บุตรของบุตรตามข้อ 1.3.1 และให้หมายความรวมถึงบุตรของพี่น้องร่วมบิดาและ
มารดาเดียวกัน
1.4 บุคคลที่ทาคุณประโยชน์ให้โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.4.1 บุคคล องค์กรทางการศึกษา หรือสถานศึกษาอื่นที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจการของโรงเรียน
1.4.2 หัวหน้าองค์ กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่ นในจังหวัดภู เก็ ต ที่ ให้ การสนับสนุน ทรัพ ยากรต่ างๆ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ วิทยากร และงบประมาณ
1.4.3 หัวหน้าส่วนราชการหรือข้าราชการระดับสูง ที่มีบทบาทและให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของ
โรงเรียน
1.4.4 องค์กรต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(2) สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(3) สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(4) เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(5) มูลนิธิการศึกษาภูเก็ตวิทยาลัย และมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย
1.4.5 อดีตผู้อานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
1.4.6 บุคคลที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
1.4.7 ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
1.4.8 อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการรับนักเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เห็นสมควร
2. คุณสมบัติของนักเรียนที่บุคคลเสนอตามข้อ 1.2, 1.3.2 และ 1.4 พิจารณา ดังนี้
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
2.3 ต้องมีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข, ยาเสพติดทุกประเภท
2.4 นักเรียนจากข้อ 2.1,2.2 ต้องมีคะแนน O-NET เฉลี่ย 4 รายวิชาไม่น้อยกว่า 120 คะแนน

-253. นักเรียนที่ถูกเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภทที่มีเงื่อนไขพิเศษ ต้องผ่านขั้นตอน
การสมัคร และเข้าสอบตามประกาศของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หรือนักเรียนทั่วไป
4. การพิจารณา ดังนี้
4.1 บุคคลตามข้อ 2.3 ที่ประสงค์จะเสนอชื่อนักเรียนเข้าเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ ให้ขอรับแบบฟอร์มแจ้ง
ความจานงและส่งใบแจ้งความจานง ณ สานักงานผู้อานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิ ทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4.2 บุคคลตามข้อ 2.3 ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ และให้แนบเอกสารหลักฐานการทาคุณประโยชน์
แก่โรงเรียน พร้อมกับแบบฟอร์มแจ้งความจานง (ถ้ามี)
4.3 คณะกรรมการรับนักเรียน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จะพิจารณาจากบุคคลในข้อ 2.3 ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 3
4.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่พิจารณาเข้าเรียนแนวการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
4.5 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เมือ่ ผ่านการพิจารณาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนปรับ
พื้นฐานช่วงก่อนเปิดภาคเรียนและภาคเรียนที่ 1 (ติดตามผล) ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการเรียนปรับพื้นฐาน
5. คณะกรรมการรับนักเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ไม่รับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินอื่นโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียน
6. การพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานโรงเรียน
ภูเก็ตวิทยาลัย ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

(นายโกศล ใสขาว)
ผู้อานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

