
 

 
 

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

เร่ือง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2562 

ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

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

ด้วย โรงเรียนศรัทธาสมุทร มีความประสงค์จะรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ดังนั้น เพื่ออนุวัตรให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปี 2562 สอดคล้องกับ

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน       

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนศรัทธาสมุทร จึงก าหนดรายละเอียด

การรับนักเรียน ดังนี้ 
 

1. ค าจ ากัดความประเภทการรับนักเรียน 

1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  หมายถึง  นักเรียนท่ีมีช่ือในทะเบียนบ้านท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี

บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือ

ผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ท่ีเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้าน

หรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง และนักเรียนท่ีเป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

     เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนศรัทธาสมุทร ได้แก่  

อ ำเภอเมือง  ต าบลบางจะเกร็ง , ต าบลนางตะเคียน , ต าบลแม่กลอง , ต าบลบางแก้ว , 

ต าบลลาดใหญ่ , ต าบลคลองเขิน , ต าบลแหลมใหญ่ , ต าบลคลองโคน , ต าบลบ้านปรก 

อ ำเภออัมพวำ  ต าบลยี่สาร 

อ ำเภอบำงคนที  ต าบลจอมปลวก , ต าบลดอนมะโนรา 

 1.2 นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนท่ีอาศัยอยู่นอกเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน 

 1.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ หมายถึง นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านดนตรี นาฎศิลป์ และกีฬา  

 1.4 นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ หมายถึง นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติเข้าลักษณะเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1) นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อจัดต้ังโรงเรียน ซึ่งมี

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม) ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 

2) นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

/3) นักเรียนท่ี... 
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3) นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ 
ดูแลเป็นพิเศษ 

4) นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 
 (ที่มา : ประกาศส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  

สังกัดส านักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 ลงวันที ่22 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

2. จ านวนนักเรียนที่รับ   จ านวน 280 คน  จ าแนกเป็น 

2.1  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ (ร้อยละ 60)  จ านวน 168 คน 

2.2  นักเรียนท่ัวไป (ร้อยละ 40)  จ านวน 112 คน แบ่งเป็น 
  2.2.1  นักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ  
  2.2.2  นักเรียนความสามารถพิเศษ (ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)  
  2.2.3  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  
 

3. คุณสมบัติของนักเรียน 

 3.1  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 

 3.2  ไม่จ ากัดอายุและเป็นโสด 

 3.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย 

 3.4  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 

4. เอกสารประกอบการสมัคร 

4.1  ใบสมัครของโรงเรียนศรัทธาสมุทร พร้อมติดรูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 

4.2  ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา และมารดา พร้อมถ่ายส าเนาเอกสาร จ านวน 1 ชุด  

      กรณีไม่มีส าเนาทะเบียนบ้าน ให้ใช้บันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 

4.3  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (ปพ.1)  หรือใบรับรองท่ีแสดง

ว่าก าลังศึกษาในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 (ปพ.7)      

4.4  รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน   

6 เดือน จ านวน 2 รูป (กรณีความสามารถพิเศษ ใช้รูปถ่ายเพิ่มอีก 1 รูป) 

4.5  หลักฐานคะแนนทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2561 (ให้น ามายื่นในวันสอบ            

วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2562  มิฉะนั้นจะถือว่าผลคะแนน O-NET เป็นศูนย์)  

4.6  หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล (ถ้ามี) 

      ทั้งนี้  เอกสารการสมัครท่ีเป็นส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 

/5 ประเภท... 
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5. ประเภทของนักเรียน 

 5.1 นักเรียนในเขตพืน้ที่บริการ  (สอบคัดเลือก) 

 5.1.1 รับสมัคร             วันท่ี 22 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

   ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

   (งดรับสมัครวันท่ี 24 มีนาคม 2562 

 5.1.2 สอบคัดเลือก    วันท่ี 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  

     ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร   

        วิชำท่ีสอบ    ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

    (วิชาละ 50 คะแนน รวม 250 คะแนน) 

 5.1.3 ประกำศผล/รำยงำนตัว วันท่ี 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.   

     ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร   

  5.1.4 มอบตัว             วันท่ี 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.    

              ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร หากไม่มามอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

 5.2 นักเรียนนอกเขตพื้นทีบ่ริการ  (สอบคัดเลือก) 

 5.2.1 รับสมัคร             วันท่ี 22 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

   ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

   (งดรับสมัครวันท่ี 24 มีนาคม 2562) 

 5.2.2 สอบคัดเลือก    วันท่ี 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  

     ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร   

        วิชำท่ีสอบ    ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

    (วิชาละ 50 คะแนน รวม 250 คะแนน)  

 5.2.3 ประกำศผล/รำยงำนตัว วันท่ี 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.   

     ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร   

  5.2.4 มอบตัว             วันท่ี 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.    

              ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร หากไม่มามอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์ 

หมำยเหตุ  นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน และมาสมัครด้วยตนเอง 

 

 

/หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 

 1) คะแนนรวม (100 คะแนน) คิดจากอัตราส่วนคะแนนสอบ 5 วิชา(70%) + คะแนน O-NET(30%) 
 2) เรียงล าดับผลรวมของคะแนนสอบ O-NET (4 กลุ่มสาระการเรียนรู้) และผลรวมของคะแนนสอบ
จากข้อสอบของโรงเรียน (5 วิชาหลัก) ของนักเรียนท่ีสมัครสอบท้ังหมด จากมากไปหาน้อย 
 3) คัดเลือกนักเรียนประเภทนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ และประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ 

จากการเรียงล าดับคะแนนตามข้อ 1) ตามล าดับ 

 4) ในกรณีท่ีนักเรียนล าดับสุดท้ายของแต่ละประเภท (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและ

ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ) มีผลรวมของคะแนนเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียน

ตามล าดับ ดังนี้ 

  4.1) พิจารณาผลรวมของคะแนนสอบ O-NET เป็นอันดับแรก เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 

และถ้าผลรวมคะแนน O-NET เท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาคะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียน 5 รายวิชาหลัก 

ดังนี ้

   4.1.1) การพิจารณาผลรวมของคะแนนสอบ O-NET (4 กลุ่มสาระการเรียนรู้) โรงเรียน

จะพิจารณาคะแนนตามล าดับวิชา 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

พิจารณาคะแนนตามล าดับวิชา 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... 
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 5.3 นักเรียนความสามารถพิเศษ  จ านวน 14 คน 

 5.3.1 ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ      

  - ด้านดนตรีไทย               จ านวน  2  คน 

  - ด้านดนตรีสากล             จ านวน  2  คน 

  - ด้านนาฏศิลป์                จ านวน  2  คน 

  - ด้านกีฬา ได้แก่ 

   ฟุตบอลและฟุตซอล  จ านวน  6  คน 

   เปตอง  จ านวน  2  คน 
 (หลักเกณฑ์วิธีกำรคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ ดูที่ www.sattha.ac.th) 

 5.3.2 รับสมัคร             วันท่ี 22 - 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

   ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

 5.3.3 สอบคัดเลือก    วันท่ี 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  

     ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร  

        วิชำท่ีสอบ  ทดสอบความสามารถภาคปฏิบัติตามสาขาท่ีสมัคร (เตรียม

อุปกรณ์ และชุดแต่งกายท่ีเหมาะสมมาในวันทดสอบ) 

        เกณฑ์กำรพิจำรณำ พิจารณาจากความสามารถภาคปฏิบัติเรียงล าดับจาก 

   คะแนนสูงสุด 

 5.3.4 ประกำศผล/รำยงำนตัว วันท่ี 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร   

  5.3.5 มอบตัว             วันท่ี 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.    

              ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร หากไม่มามอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์ 

หมำยเหตุ  นักเรียนต้องมาสอบในวัน และเวลาเดียวกันกับนักเรียนท่ีสอบคัดเลือก เพื่อจัดล าดับเข้าห้องเรียน 
 

 5.4 นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ  (ตามจ านวนผู้มีสิทธิ์) 

 เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

 5.4.1 รับสมัคร             วันท่ี 22 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

   ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

   (งดรับสมัครวันท่ี 24 มีนาคม 2562) 

 5.4.2 สอบคัดเลือก    วันท่ี 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  

     ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร   

/วิชาท่ีสอบ... 
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        วิชำท่ีสอบ    ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

    (วิชาละ 50 คะแนน รวม 250 คะแนน)  

5.4.3 ประกำศผล/รำยงำนตัว วันท่ี 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.   

     ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร   

  5.4.4 มอบตัว             วันท่ี 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.    

              ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร หากไม่มามอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์ 

หมำยเหตุ  นักเรียนต้องมาสอบในวัน และเวลาเดียวกันกับนักเรียนท่ีสอบคัดเลือก เพื่อจัดล าดับเข้าห้องเรียน 
 

ตารางสอบ 
วัน/เดือน/ปี เวลา เวลาในการสอบ (นาที) วิชาที่สอบ 

30 มีนาคม 2562 

08.30 - 09.30 น. 60 คณิตศาสตร์ 

09.40 - 10.40 น. 60 ภาษาไทย 
10.50 - 11.50 น. 60 สังคมศึกษา 

- พักกลางวัน - 

13.00 - 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 
14.10 - 15.10 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

 

6. รายการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา เงินระดมทรัพยากร และเงินอื่นๆ  

 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือก จะต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา เงินระดมทรัพยากร และเงินอื่นๆ 

นอกเหนือจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี เป็นจ านวนเงิน 3,150 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. โครงการ “ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ”   1,000 บาท 

 2. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อปรับปรุงพฒันาบรรยากาศ อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก 

     และเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการเรียนรู้    1,000   บาท 

 3. ค่าวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน    150   บาท * 

 4. ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน      200   บาท 

 5. ค่าประกันอุบัติเหตุ      200   บาท * 

 6. ค่าคู่มือนักเรียน      100   บาท * 

 7. ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย    100   บาท 

 8. ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร 400   บาท ** 

* เก็บเฉพาะภาคเรียนที่ 1 เท่าน้ัน 

** เก็บครั้งเดียวเฉพาะ ม.1 และ ม.4 
 

/ผู้ประสงค์... 
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ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนขอรับใบสมัครท่ีโรงเรียนศรัทธาสมุทร หรือดาวน์โหลดเอกสาร         

ใบสมัครได้ท่ี เว็บไซต์ www.sattha.ac.th ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันท่ีสมัคร หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม         

ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 034-711221 ต่อ  125 

ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม  พ.ศ. 2562 

 
(นายธัตถพล  คชสาร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

 

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

