
 

 
 

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

เรื่อง  การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา 2563 

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

ด้วย โรงเรียนศรัทธาสมุทร มีความประสงค์จะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เ พ่ือเสริมสร้างศักยภาพ                     
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางของมูลนิธิ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ               
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

เพ่ืออนุวัตรให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2563  สอดคล้องกับประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนศรัทธาสมุทร จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียน ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของนักเรียน 

  1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6                     
ปีการศึกษา 2562 
 1.2 มีผลการเรียน ดังนี้ 
        1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่  4 และ    
ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
        1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
   1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 1.3 เป็นโสด 
 1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 1.5 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 1.6 มีความสนใจและถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 
 1.7 ผู้ปกครองสามารถดูแลความประพฤติ การเรียน และสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ 
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2. แผนการเรียนที่รับ 

2.1 แผนการเรียน  Advanced Program : AP คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. เรียนวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเรียนวิชา 
Science Math English Communication โดยครูต่างชาติ  (เม่ือเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 จะเลือกเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ตามความสนใจ 5 สาขา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) 

2.2 แผนการเรียน สสวท. คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. 
และเรียนเพ่ิมเติมรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

3. จ านวนนักเรียนที่รับ 

รับนักเรียน จ านวน 144 คน จ าแนกเป็น 
3.1 แผนการเรียน Advanced Program (AP) 1 ห้องเรียน (ม.1/1) จ านวน 36 คน 
3.2 แผนการเรียน สสวท. 3 ห้องเรียน  (ม.1/2 ม.1/3 และ ม.1/4)  จ านวน 108 คน 

4. เอกสารประกอบการสมัคร 

4.1 ใบสมัครของโรงเรียนศรัทธาสมุทร ขอรับได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือดาวน์โหลดใบสมัคร
ได้ที่เว็บไซต์ www.sattha.ac.th   

4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียน ชื่อบิดา และชื่อมารดา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง        
 4.3 หนังสือรับรองผลการเรียนตามแบบของโรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยผู้ลงนามรับรองต้อง
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทนเท่านั้น พร้อมประทับตราโรงเรียน  

4.4 รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้       
ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 

5. วัน เวลา การสมัคร และสอบคัดเลือก 

 5.1 รับสมัคร               วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

  5.2 สอบคัดเลือก    วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 14.30 น.  
    ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร   
      วชิาที่สอบ    วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
      เกณฑ์การพิจารณา  โรงเรียนศรัทธาสมุทรจะพิจารณาจากคะแนน 120 คะแนน  

(วิชาวิทยาศาสตร์ 50 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 50 คะแนน  
วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน) เรียงล าดับจากคะแนนสูงสุด 
ของผู้เข้าสอบ                       

                                        *** ทั้งนี้โดยการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนกัเรียน 

               เข้าเรียน โรงเรียนศรัทธาสมุทรและถือเป็นที่สุด *** 

  5.3 ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.   
     ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร  
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  5.4 มอบตัว             วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.    
              ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
   5.5 การแต่งกาย  นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน และมาสมัคร 
       ด้วยตนเอง 

6. รายการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา เงินระดมทรัพยากร และเงินอื่นๆ  

 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา เงินระดมทรัพยากร และเงินอ่ืนๆ ดังนี้  

รายการ 
ห้อง AP (ม.1/1)  ห้อง สสวท. (ม.1/2-1/4) 

เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 
1. เงินบ ารุงการศึกษา     
  1.ค่าคู่มือนักเรียน 100 - 100 - 
  2.ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน 100 - 100 - 
  3.ค่าปฐมนิเทศนักเรียน 50 - 50 - 
  4.ค่าวารสารโรงเรียน 100 - 100 - 
  5.ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต   4,700 4,700 900 900 
  6.ค่าจ้างครูชาวต่างชาต ิ 850 850 850 850 
  7.ค่าสาธารณปูโภคไฟฟ้า 300 300 300 300 
  8.ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐ 150 150 150 150 
  9.ค่าใช้จ่ายไปทัศนศึกษาฯเกินมาตรฐานรัฐ 100 - 100 - 
  10.ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบตัิเหตุ* 200 - 200 - 
  11.ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัตงิานในโรงเรียน 100 100 100 100 
2.เงินระดมทรัพยากร     
  1.โครงการระดมทรัพยากรเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
    บรรยากาศ อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความ 
    สะดวก และเทคโนโลยีให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

700 700 700 700 

3.เงินอ่ืนๆ     
 1.ค่าสมาชิกสมาคมผูป้กครองและครูฯ 400 - 400 - 

รวม 7,850 6,800 4,050 3,000 
 

 

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

   ประกาศ ณ วันที่  18  ธันวาคม พ.ศ.2562 

 
     (นายสมเกียรติ   รั้วมั่น) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

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

