
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

เรื่อง  การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ประจ าปีการศึกษา 2562 

********************************** 

 ด้วย โรงเรียนศรัทธาสมุทร มีความประสงค์จะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ            
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 เพ่ืออนุวัตรให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2562 สอดคล้องกับประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จึงก าหนดรายละเอียด                  
การรับนักเรียน ดังนี้ 
 

 1. คุณสมบัติของนักเรียน 

     1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
     1.2 มีผลการเรียน ดังนี้ 
   1.2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน 5 ภาคเรียน  
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1)  ไม่ต่ ากว่า 2.75 
   1.2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน จ านวน 5 ภาคเรียน                                
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
   1.2.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน จ านวน 5 ภาคเรียน             
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
  1.3 มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน   
  1.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  1.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคภัยร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการเรียน
ตามหลักสูตรปกติ 
 2. จ านวนนักเรียนที่รับ 

  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รับนักเรียนทั่วไป        

1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 
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 3. เอกสารประกอบการสมัคร   

 3.1 ใบสมัครของโรงเรียนศรัทธาสมุทร ขอรับได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือกรอกข้อมูลที่ 
www.sattha.ac.th  เพ่ือพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ 
 3.2 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน ชื่อบิดา และชื่อมารดา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 3.3 หนังสือรับรองผลการเรียนตามแบบของโรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยผู้ลงนามรับรอง
ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทนเท่านั้น พร้อมประทับตราโรงเรียน    
 3.4 รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
   

 4. วัน เวลา การสมัคร และสอบคัดเลือก 

 4.1 รับสมัคร         วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

   หมายเหตุ  
    สามารถพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ที่ www.sattha.ac.th  
   โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร   และพิมพ์ใบสมัคร  
   เพ่ือประกอบกับเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 4. และ 
   น ามาสมัครในวันรับสมัคร 

 4.2 สอบคัดเลือก    วันที่ 10 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 – 15.00 น.  
       ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
        วิชาที่สอบ   วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

        เกณฑ์การพิจารณา โรงเรียนศรัทธาสมุทรจะพิจารณาจากคะแนน 100 คะแนน  
(วิชาวิทยาศาสตร์ 50 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 50 คะแนน)  
เรียงล าดับจากคะแนนสูงสุดของผู้เข้าสอบ 

                               *** ทั้งนี้โดยการพิจารณาของคณะกรรมการโรงเรียนศรัทธาสมุทร 
และถือเป็นทีสุ่ด *** 

 4.3 ประกาศผล/รายงานตัว     วันที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 - 16.30 น.  
       ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
 4.4 มอบตัว           วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.  
       ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร หากไม่มามอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์ 
 4.5 การแต่งกาย  นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน  
       และมาสมัครด้วยตนเอง 
 
 

 
/ผู้ประสงค์จะ... 
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ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนขอรับใบสมัครที่โรงเรียนศรัทธาสมุทร หรือดาวน์โหลดเอกสาร         
ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.sattha.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่สมัคร หรือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม         
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-711221 ต่อ  125 

   ประกาศ ณ วันที่  2  มกราคม  พ.ศ.2562 

 

 

     (นายธัตถพล  คชสาร) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   กรอกใบสมัคร                           ดาวน์โหลด 
                          ออนไลน์          ใบสมัคร 
 

หรือ 

http://www.sattha.ac.th/

