
 

 
 

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ปีการศึกษา 2563  ประเภทห้องเรียนทั่วไป  

(ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2563 หนังสือ สพฐ. ที ่ศธ04006/ว1666 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 
และหนังสือ สพม.เขต 10 ท่ี ศธ04240/ว2038 ลงวนัที่ 30 เมษายน 2563 เร่ือง แนวทางการรับนักเรียน ปกีารศึกษา 2563) 

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

ตามประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบประกาศ เรื่อง การขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ต่อไปอีก 1 เดือน 
จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นั้น ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้แจ้งแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนศรัทธาสมุทร จึงกำหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 

1. คำจำกัดความประเภทการรับนักเรียน 
 1.1 นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเดิม และนักเรียนจากโรงเรียนอื่น 

 1.2 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ หมายถึง นักเรียนทีม่ีคุณสมบัติเข้าลักษณะเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไข

และข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ ดูแล

เป็นพิเศษ 
4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 
5) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
6) นักเรียนลำดับสุดท้ายที่มีคะแนนเท่ากัน 

 (ที่มา : ประกาศสำนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่วกับการรับนักเรียน  

สังกัดสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ี2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562) 
 

2. จำนวนนักเรียนที่รับ   รับจำนวน 66 คน  จำแนกเป็น 
2.1  นักเรียนทั่วไป  
  2.1.1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จำนวน 15  คน 
  2.1.2  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  จำนวน  5   คน 
  2.1.3  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา    จำนวน 17  คน 
  2.1.4  แผนการเรียนศิลป์ - อาชีพ    จำนวน 29  คน 
2.2  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  ตามจำนวนผู้มีสิทธิ์  
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3. คุณสมบัติของนักเรียน 
 3.1  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 
 3.2  ไม่จำกัดอายุและเป็นโสด 
 3.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย 
 3.4  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 

4. วิธีการรับสมัครนักเรียน 
4.1  สมัครออนไลน์ 
  - สมัครผ่านเว็บไซต์ www.sattha.ac.th บันทึกข้อมูลการสมัครออนไลน์ให้เรียบร้อย 

และทำการดาวน์โหลดไฟล์สมัครออนไลน์.pdf 
  - ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครที่อีเมล์ acep@sattha.ac.th 

***ระบบปิดรับสมัครออนไลน์วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.*** 
4.2  ส่งใบสมัครและเอกสารไปรษณีย์ 
  - ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.sattha.ac.th ปริ้นท ์และกรอกใบสมัคร 
  - ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ไม่เกินวันที่  

12 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. โดยยึดวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ  
  - จ่าหน้าซองผู้รับ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 122 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่  

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครเรียน” 
 

5. วันรับสมัครนักเรียน 
- รับสมัครนักเรียน วันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ.2563   
- เริ่มส่งเอกสาร 2 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563 

 

6. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
6.1  ใบสมัครของโรงเรียนศรัทธาสมุทร  จำนวน 1 ชุด 
6.2  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน 1 ชุด 
      กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้าน ให้ใช้บันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 
6.3  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ปพ.1)  ปีการศึกษา 2562 

จำนวน 1 ชุด 
6.4  หลักฐานคะแนนทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562  จำนวน 1 ชุด 
      กรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนนทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 อนุโลมให้ใช้ใน 

ปีการศึกษาท่ีนักเรียนมีอยู่  (ให้นำมายื่นในวันสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าผลคะแนน O-NET เป็นศูนย์)  
      ทั้งนี้  เอกสารการสมัครที่เป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย และหากโรงเรียน

ตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเท็จให้ถือว่าเป็นโมฆะ และมีความผิดทางกฎหมาย 
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8. กำหนดการ 
 8.1 สอบคัดเลือก  วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.  
   ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร    
 8.2 วิชาที่สอบ  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
   (วิชาละ 25 คะแนน รวม 125 คะแนน) 
 8.3 ประกาศผล วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   
   ทีเ่ว็บไซต์ www.sattha.ac.th  
 8.4 รายงานตัว/มอบตัว  วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.    
   ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
 8.5 การแต่งกาย นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน  
 

9. ตารางสอบคัดเลือก 

วัน/เดือน/ปี เวลา เวลาในการสอบ (นาที) วิชาท่ีสอบ 

รอประกาศอีกครั้ง 

08.00 - 08.30 น. 30 ฟังคำช้ีแจง 

08.30 - 9.20 น. 50 คณิตศาสตร ์
9.25 - 10.00 น. 35 ภาษาไทย 

10.05 - 10.40 น. 35 สังคมศึกษา 
10.45 - 11.20 น. 35 วิทยาศาสตร ์

11.25 - 12.00 น. 35 ภาษาอังกฤษ 
 

ผู ้ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร
นักเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.sattha.ac.th  , เพจเฟสบุ๊ค โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม , หรือ           
E-mail acep@sattha.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่สมัคร หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข
โทรศัพท์  034-711221 (วันเวลาราการ) 

           ประกาศ ณ วันที่ 5  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

 
                                     (นายสมเกียรติ  รั้วมั่น) 

                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

 


