ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเภทห้องเรียนทั่วไป
*************************************
ด้วย โรงเรียนศรัทธาสมุทร มีความประสงค์จะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ดังนั้น เพื่ออนุวัตรให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปี 2562 สอดคล้ องกั บ
ประกาศส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิ บั ติเกี่ ยวกับการรับนักเรี ยน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จึงกาหนดรายละเอียด
การรับนักเรียน ดังนี้
1. คาจากัดความประเภทการรับนักเรียน
1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่ มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้ น ที่
บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้าน
หรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง และนักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศรัทธาสมุทร ได้แก่
อำเภอเมือง ตาบลบางจะเกร็ง , ตาบลนางตะเคียน , ตาบลแม่กลอง , ตาบลบางแก้ว ,
ตาบลลาดใหญ่ , ตาบลคลองเขิน , ตาบลแหลมใหญ่ , ตาบลคลองโคน , ตาบลบ้านปรก
อำเภออัมพวำ ตาบลยี่สาร
อำเภอบำงคนที ตาบลจอมปลวก , ตาบลดอนมะโนรา
1.2 นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
1.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี นาฎศิลป์ และกีฬา
1.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าลักษณะเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมี
เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
/3) นักเรียนที่...

- หน้า 2 3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์
ดูแลเป็นพิเศษ
4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น
(ที่มา : ประกาศสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)

2. จานวนนักเรียนที่รับ จานวน 280 คน จาแนกเป็น
2.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ร้อยละ 60) จานวน 168 คน
2.2 นักเรียนทั่วไป (ร้อยละ 40) จานวน 112 คน แบ่งเป็น
2.2.1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
2.2.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ (ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
2.2.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
3. คุณสมบัติของนักเรียน
3.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
3.2 ไม่จากัดอายุและเป็นโสด
3.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
3.4 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
4. เอกสารประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนศรัทธาสมุทร พร้อมติดรูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว
4.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา และมารดา พร้อมถ่ายสาเนาเอกสาร จานวน 1 ชุด
กรณีไม่มีสาเนาทะเบียนบ้าน ให้ใช้บั นทึกแจ้งประวัติบุคคลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
4.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปพ.1) หรือใบรับรองที่แสดง
ว่ากาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (ปพ.7)
4.4 รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน จานวน 2 รูป (กรณีความสามารถพิเศษ ใช้รูปถ่ายเพิ่มอีก 1 รูป)
4.5 หลั ก ฐานคะแนนทดสอบระดั บ ชาติ O-NET ปี ก ารศึ ก ษา 2561 (ให้ น ามายื่ น ในวั น สอบ
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562 มิฉะนั้นจะถือว่าผลคะแนน O-NET เป็นศูนย์)
4.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ เอกสารการสมัครที่เป็นสาเนาต้องรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
/5 ประเภท...

- หน้า 3 5. ประเภทของนักเรียน
5.1 นักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการ (สอบคัดเลือก)
5.1.1 รับสมัคร

5.1.2 สอบคัดเลือก

วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
(งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562
วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

วิชำที่สอบ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
(วิชาละ 50 คะแนน รวม 250 คะแนน)

5.1.3 ประกำศผล/รำยงำนตัว

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

5.1.4 มอบตัว

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร หากไม่มามอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์

5.2 นักเรียนนอกเขตพื้นทีบ่ ริการ (สอบคัดเลือก)
5.2.1 รับสมัคร
วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
(งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562)
5.2.2 สอบคัดเลือก

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

วิชำที่สอบ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
(วิชาละ 50 คะแนน รวม 250 คะแนน)

5.2.3 ประกำศผล/รำยงำนตัว วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.
5.2.4 มอบตัว

ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร หากไม่มามอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์
หมำยเหตุ นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน และมาสมัครด้วยตนเอง

/หลักเกณฑ์...

- หน้า 4 หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
1) คะแนนรวม (100 คะแนน) คิดจากอัตราส่วนคะแนนสอบ 5 วิชา(70%) + คะแนน O-NET(30%)
2) เรียงลาดับผลรวมของคะแนนสอบ O-NET (4 กลุ่มสาระการเรียนรู้) และผลรวมของคะแนนสอบ
จากข้อสอบของโรงเรียน (5 วิชาหลัก) ของนักเรียนที่สมัครสอบทั้งหมด จากมากไปหาน้อย
3) คัดเลือกนักเรียนประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
จากการเรียงลาดับคะแนนตามข้อ 1) ตามลาดับ
4) ในกรณีที่นักเรียนลาดับสุดท้ายของแต่ละประเภท (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและ
ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) มีผลรวมของคะแนนเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ตามลาดับ ดังนี้
4.1) พิจารณาผลรวมของคะแนนสอบ O-NET เป็นอันดับแรก เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย
และถ้าผลรวมคะแนน O-NET เท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาคะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียน 5 รายวิชาหลัก
ดังนี้
4.1.1) การพิจารณาผลรวมของคะแนนสอบ O-NET (4 กลุ่มสาระการเรียนรู้) โรงเรียน
จะพิจารณาคะแนนตามลาดับวิชา ดังนี้
4.1.1.1) คะแนนสอบของวิชาภาษาไทย จากมากไปหาน้อย
4.1.1.2) คะแนนสอบของวิชาคณิตศาสตร์ จากมากไปหาน้อย
4.1.1.3) คะแนนสอบของวิชาวิทยาศาสตร์ จากมากไปหาน้อย
4.1.1.4) คะแนนสอบของวิชาภาษาอังกฤษ จากมากไปหาน้อย
4.1.2) การพิจารณาผลรวมของคะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะ
พิจารณาคะแนนตามลาดับวิชา ดังนี้
4.1.2.1) คะแนนสอบของวิชาภาษาไทย จากมากไปหาน้อย
4.1.2.2) คะแนนสอบของวิชาคณิตศาสตร์ จากมากไปหาน้อย
4.1.2.3) คะแนนสอบของวิชาวิทยาศาสตร์ จากมากไปหาน้อย
4.1.2.4) คะแนนสอบของวิชาภาษาอังกฤษ จากมากไปหาน้อย
4.1.2.5) คะแนนสอบของวิชาสังคมศึกษา จากมากไปหาน้อย

/5.3 นักเรียน...

- หน้า 5 5.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ จานวน 14 คน
5.3.1 ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ
- ด้านดนตรีไทย
- ด้านดนตรีสากล

จานวน 2 คน
จานวน 2 คน

- ด้านนาฏศิลป์
- ด้านกีฬา ได้แก่

จานวน 2 คน

ฟุตบอลและฟุตซอล

จานวน 6 คน

เปตอง

จานวน 2 คน
(หลักเกณฑ์วิธีกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ ดูที่ www.sattha.ac.th)

5.3.2 รับสมัคร

วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

5.3.3 สอบคัดเลือก

ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

วิชำที่สอบ

ทดสอบความสามารถภาคปฏิบัติตามสาขาที่สมัคร (เตรียม
อุปกรณ์ และชุดแต่งกายที่เหมาะสมมาในวันทดสอบ)

เกณฑ์กำรพิจำรณำ

พิจารณาจากความสามารถภาคปฏิบัติเรียงลาดับจาก
คะแนนสูงสุด

5.3.4 ประกำศผล/รำยงำนตัว

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

5.3.5 มอบตัว

วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร หากไม่มามอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์
หมำยเหตุ นักเรียนต้องมาสอบในวัน และเวลาเดียวกันกับนักเรียนที่สอบคัดเลือก เพื่อจัดลาดับเข้าห้องเรียน
5.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (ตามจานวนผู้มีสิทธิ์)
เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
5.4.1 รับสมัคร

วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
(งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562)

5.4.2 สอบคัดเลือก

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
/วิชาที่สอบ...

- หน้า 6 วิชำที่สอบ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
(วิชาละ 50 คะแนน รวม 250 คะแนน)

5.4.3 ประกำศผล/รำยงำนตัว

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

5.4.4 มอบตัว

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร หากไม่มามอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์

หมำยเหตุ นักเรียนต้องมาสอบในวัน และเวลาเดียวกันกับนักเรียนที่สอบคัดเลือก เพื่อจัดลาดับเข้าห้องเรียน
ตารางสอบ
วัน/เดือน/ปี

30 มีนาคม 2562

เวลา
08.30 - 09.30 น.
09.40 - 10.40 น.
10.50 - 11.50 น.
13.00 - 14.00 น.
14.10 - 15.10 น.

เวลาในการสอบ (นาที)
60
60
60
- พักกลางวัน 60
60

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

6. รายการเก็บเงินบารุงการศึกษา เงินระดมทรัพยากร และเงินอื่นๆ
นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก จะต้องชาระเงินบารุงการศึกษา เงินระดมทรัพยากร และเงินอื่นๆ
นอกเหนือจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี เป็นจานวนเงิน 3,150 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการ “ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ”
1,000 บาท
2. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศ อาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก
และเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการเรียนรู้

1,000 บาท

3. ค่าวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4. ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน

150 บาท *
200 บาท

5. ค่าประกันอุบัติเหตุ
6. ค่าคู่มือนักเรียน

200 บาท *
100 บาท *

7. ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย
8. ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร

100 บาท
400 บาท **

* เก็บเฉพาะภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น
** เก็บครั้งเดียวเฉพาะ ม.1 และ ม.4

/ผู้ประสงค์...

- หน้า 7 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนขอรับใบสมัครที่โรงเรียนศรัทธาสมุทร หรือดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.sattha.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ สมั คร หรือขอทราบรายละเอีย ดเพิ่ ม เติ ม
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-711221 ต่อ 125
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายธัตถพล คชสาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร

