
 
 

ก ำหนดกำรรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2558      โรงเรียนสตรีภูเกต็ 

โทร. 0-7621-1034 , 0-7622-2368 หรือ http://www.satreephuket.ac.th 
 

ประเภท คุณสมบติั วนัรับสมคัร วนัคดัเลือก/วธีิการคดัเลือก วนัประกาศผล วนัรายงานตวัและปฐมนิเทศ วนัมอบตวั 
1. โครงการหอ้งเรียน
พิเศษวทิยาศาสตร์
(SSP) 

ก าลงัเรียนหรือจบชั้น ป.6   เพศหญิง/ชาย 
มีเผลการเรียนเฉล่ียวชิาคณิตศาสตร์ป.4 และ ป.5  
ไม่นอ้ยกวา่ 3.00   
มีผลการเรียนเฉล่ียวทิยาศาสตร์ป.4 และ ป.5  
ไม่นอ้ยกวา่ 3.00   

20– 24 กมุภาพนัธ์ 
2558 

(70 คน)  

28 กมุภาพนัธ์ 2558 
สอบวชิำ คณิตศาสตร์  
วทิยาศาสตร์ และ ภาษาองักฤษ 
 

 5 มีนาคม 2558 
 

8  มนีำคม 2558 
 เวลำ 08.30น. 
รำยงำนตวั ปฐมนิเทศ  พร้อม
ช าระค่าใชจ่้าย 

  8  เมษายน 2558 
           เวลา  
   09.00 – 12.00 น. 

 

2. โครงการหลกัสูตร 
ECP 
    2.1  IP ทัว่ไป 

ก าลงัเรียนหรือจบชั้น ป.6     เพศหญิง/ชาย   
 มีผลการเรียนเฉล่ียวชิาภาษาองักฤษ  ชั้น ป.4 และ ป. 5   
ไม่นอ้ยกวา่  3.00   

20– 24 กมุภาพนัธ์ 
2558 

 (50 คน)  
28 กมุภาพนัธ์ 2558 
สอบวชิำ คณิตศาสตร์ , 
วทิยาศาสตร์ ,ภาษาองักฤษ  
และสมัภาษณ์ 

5 มีนาคม 2558 
 

8  มนีำคม 2558 
เวลำ  13.30 น 
รำยงำนตวั ปฐมนิเทศ  พร้อม
ช าระค่าใชจ่้าย 
 

 

8 เมษายน 2558 
           เวลา 
09.00 – 12.00 น. 

 
   2.2  IP วทิย-์คณิต 
 

ก าลงัเรียนหรือจบชั้น ป.6     เพศหญิง/ชาย   
 มีผลการเรียนเฉล่ียวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ชั้น ป.4 และ ป. 5  ไม่นอ้ยกวา่ 3.00  

20– 24 กมุภาพนัธ์ 
2558 

 (25 คน)  

3. นกัเรียน
ความสามารถ 
    พิเศษ 

ก าลงัเรียนหรือจบ ป.6 
(ดนตรีไทย, วาดภาพ,กรีฑา (วิง่) ,วงโยธวาธิต 
(เคร่ืองเป่าลมไม ้ทองเหลือง และเคร่ืองตี),แกะสลกั,
รางวลัพระราชทาน,มารยาทไทยดีเด่น,เยาวชนดีเด่น) 

20-21 มีนาคม 2558 
(20 คน) 

 23 มีนาคม 2558 
สอบปฏิบติัตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

25 มีนาคม 2558 
 

6 เมษายน 2558 
รายงานตวั ปฐมนิเทศ 

เวลา  08.30 น. 

8 เมษายน 2558 
เวลา 

09.00 – 12.00 น. 

4. ในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ของโรงเรียน  (คะแนน
สอบ 80%+ONET 20%)                      

ก าลงัเรียนหรือจบชั้น ป.6 ท่ี มีช่ือในทะเบียนบา้นในเขต
อ าเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต (ก่อน 20 มี.ค.2558) 

20-24 มีนาคม 2558 
 (140 คน) 

28 มีนาคม 2558 
สอบวชิา คณิตศาสตร์  
วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย, สงัคม 
และองักฤษ 

2 เมษายน 2558 
 

5. นกัเรียนทัว่ไป   
( คะแนนสอบ 80 % 
   +ONET 20%)                      

ก าลงัเรียน ป.6 หรือจบ ป.6 ท่ีอยูใ่น 
จงัหวดัภูเก็ต หรือ ต่างจงัหวดั 

 20-24 มีนาคม2558 
               (140 คน) 

28 มีนาคม 2558 
สอบวชิา คณิตศาสตร์  
วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย, สงัคม 
และภาษาองักฤษ 

6  นกัเรียนเง่ือนไข
พิเศษ 

ก าลงัเรียน ป.6 หรือจบ ป.6 ท่ีอยูใ่น 
จงัหวดัภูเก็ต หรือ ต่างจงัหวดั 

 
 

ยืน่ความจ านงภายใน 
วนัท่ี  28   มีนาคม  2558 

           หมำยเหตุ  :  การสมคัรตอ้งน า ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง มาแสดงดว้ย 

http://www.satreephuket.ac.th/


 

 

 
 
 
 

ตำรำงสอบคดัเลอืกเข้ำเรียน ห้องเรียนปกต ิ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  1   
สอบวนัที ่ 28 มนีำคม  2558 

 

วชิำที่สอบ เวลำสอบ นำที คะแนน หมำยเหตุ 

คณิตศาสตร์ 08.30-09.10 น. 40 40 ขอ้  1-40 
วทิยาศาสตร์ 09.10-09.50 น. 40 40 ขอ้ 41-80 

พกั 10 นาที   

ภาษาไทย 10.00-10.40 น. 40 40 ขอ้  1-40 
สังคมศึกษา 10.40-11.20 น. 40 40 ขอ้ 41-80 
ภาษาองักฤษ 11.20-12.00 น. 40 40 ขอ้ 81-120 

 

ผูเ้ขา้สอบทุกคน ตอ้งเตรียมดนิสอ 2B มาดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก ำหนดกำรรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4   ปีกำรศึกษำ 2558   โรงเรียนสตรีภูเกต็ 

โทร. 0-7621-1034 , 0-7622-2368 หรือ http://www.satreephuket.ac.th 
 

ประเภท คุณสมบติั วนัรับสมคัร วนัคดัเลือก/วธีิการคดัเลือก วนัประกาศผล วนัรายงานตวัและปฐมนิเทศ วนัมอบตวั 
1. โครงกำร SSP        
 ( สอบคดัเลอืก ) 

ก าลงัเรียน  ม.3  หรือ จบ  ม.3  มีเกรดเฉล่ีย
สะสมรวมทุกรายวชิาไม่นอ้ยกวา่ 3.00 
 เกรดเฉล่ียวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  
ชั้น ม.1- 3 (5 ภาคเรียน)  ไม่นอ้ยกวา่ 3.00
และ วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้น ม.1- 3 
(5 ภาคเรียน)  ไม่นอ้ยกวา่ 3.00 

20 - 24 กมุภาพนัธ์ 2558 
(30 คน) 

   
 

1 มีนาคม 2558 
สอบวชิา  คณิตศาสตร์ ,  
วทิยาศาสตร์ และ
ภาษาองักฤษ 

6  มีนาคม  2558 
 

  8  มนีำคม 2558   เวลำ 08.30 น. 
รายงานตวั ปฐมนิเทศ  
พร้อมช าระค่าใชจ่้าย 
 

9 เมษายน 2558 
เวลา  

09.00 - 12.00 น. 

2. โครงกำร  ECP   
  2.1 โควตา้   

ก าลงัเรียน  ม.3  โรงเรียนสตรีภูเก็ต ท่ีได้
เกรดเฉล่ีย ชั้น ม.1- 3 (5 ภาคเรียน)  วชิา
ภาษาองักฤษ  ไม่นอ้ยกวา่ 3.00  
วชิาคณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่ 3.00 
เกรดเฉล่ียรวมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 
 

2 - 6 กมุภาพนัธ์  2558 
องักฤษ – คณิต  20  คน 
วทิย ์– คณิต       20  คน   
   

9 - 13  กมุภาพนัธ์ 2558 
คณะกรรมการพิจารณา 

17 กมุภาพนัธ์ 2558 รำยงำนตวัยนืยนัสิทธ์เข้ำเรียน 
คร้ังที ่1   1 มีนาคม 2558  
                เวลา 09.00 - 09.30 น. 
คร้ังที ่2   29 มีนาคม 2558 
                เวลา 09.00  -  09.30 น. 
รำยงำนตวัปฐมนิเทศ ประชุม
ผู้ปกครอง และ ช ำระค่ำใช้จ่ำย 
    8  มนีำคม 2558    เวลำ  13.30 น.  

9 เมษายน 2558 
เวลา  

09.00 - 12.00 น. 

  2.2 สอบคดัเลือก 
 
 

ก าลงัเรียน  ม.3  หรือ จบ  ม.3   
มีเกรดเฉล่ียวชิาภาษาองักฤษ  และ
คณิตศาสตร์ชั้น ม.1- 3 (5 ภาคเรียน)  ไม่
นอ้ยกวา่ 3.00 

20 - 24 กมุภาพนัธ์ 2558
องักฤษ – คณิต  5 คน 
วทิย ์– คณิต      5  คน   

1  มีนาคม  2558 
สอบวชิา  คณิตศาสตร์ , 
วทิยาศาสตร์  ภาษาองักฤษ   
และ  สมัภาษณ์ (ขอ้สอบทุก
วชิาเป็นภาษาองักฤษ) 

6  มีนาคม  2558 
 

    8  มนีำคม 2558    เวลำ  13.30 น. 
รายงานตวั ปฐมนิเทศ   
พร้อมช าระค่าใชจ่้าย 
 

9  เมษายน  2558  
เวลา 

09.00 - 12.00 น. 
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ประเภท คุณสมบัต ิ วนัรับสมคัร วนัคดัเลอืก/วธีิกำรคดัเลอืก วนัประกำศผล วนัรำยงำนตวัและปฐมนิเทศ วนัมอบตวั 

3. นักเรียน ม.3 เดมิ 
     (โควตา) 

ก าลงัเรียน ม.3 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

2 - 6 กมุภาพนัธ์  2558 
(320 คน) 

 
        

   9 - 13 กมุภาพนัธ์ 2558
คณะกรรมการพิจารณา
คดัเลือก 
 

17 กมุภาพนัธ์ 2558 รำยงำนตวัยนืยนัสิทธ์เข้ำเรียน 
คร้ังที ่1      1 มีนาคม 2558  
                    เวลา 09.00 - 09.30 น. 
คร้ังที ่2       29  มีนาคม 2558 
                  เวลา 09.00  -  09.30 น. 
รำยงำนตวัปฐมนิเทศ ประชุม
ผู้ปกครอง  

6 เมษายน 2558  เวลา 13.30  น. 

9 เมษายน 2558 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

4. นักเรียนทัว่ไป 
 (คะแนนสอบ 80% 
+ONET 20%)                      

ก าลงัเรียน ม.3 หรือ จบ ม.3 20-24  มีนาคม 2558 
(80 คน) 

   

29 มีนาคม 2558 
สอบวชิา คณิตศาสตร์, 
วทิยาศาสตร์, ภาษาองักฤษ 3 เมษายน 2558 

      6  เมษายน 2558 
รายงานตวัปฐมนิเทศ ,ประชุม 
ผู ้ปกครอง     เวลา  13.30 น. 

9 เมษายน 2558 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

5. นกัเรียนเง่ือนไข
พิเศษ 

ก าลงัเรียน ม.3 หรือ จบ ม.3  
 

ยืน่ความจ านงภายใน 
วนัท่ี  29   มีนาคม 2558 

 
จ ำนวนนักเรียนทีรั่บแต่ละแผนกำรเรียน 

 แผนกำรเรียน จ ำนวนที่รับ 

1. คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์ 16 
2. คณิตศาสตร์-องักฤษ-จีน 8 
3. คณิตศาสตร์-องักฤษ-ญ่ีปุ่น 8 
4. คณิตศาสตร์-องักฤษ-พม่า/รัสเซีย 8 
5. องักฤษ-ฝร่ังเศส 8 
6. องักฤษ-เยอรมนั 8 
7. องักฤษ-จีน 16 
8. องักฤษ-ญ่ีปุ่น 8 
   รวม 80 

                                                                                                     

 

                  ตำรำงสอบเข้ำเรียนต่อช้ัน ม.4 ห้องเรียนปกติ     สอบวนัที ่29 มีนำคม 2558 
 

วชิำทีส่อบ เวลำสอบ นำที คะแนน หมำยเหตุ 
คณิตศาสตร์ 09.00 - 09.40 น 40 40  
วทิยาศาสตร์ 09.40 -10.20 น. 40 40  
ภาษาองักฤษ 10.20 -11.00 น. 40 40  

 

ผูเ้ขา้สอบทุกคน ตอ้งเตรียมดินสอ 2B มาดว้ย 
 

หมำยเหตุ : หากนกัเรียนสมคัรเขา้เรียนประเภทโควตา ไม่ครบจ านวน จะน าจ านวนท่ีเหลือ รับนกัเรียนประเภทสอบคดัเลือก 


