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ประกาศโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

เร่ือง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
………………………………….. 

               เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ค าส่ังหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันท่ี 5  กุมภาพันธ์  2562 เรื่อง  มาตรการป้องกันทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม  ครั้งท่ี 2/2562  เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์  
2562  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
 อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  2542  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับข้อ 3 แห่ง  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการะจายอ านาจการ
บริหารหารศึกษา  พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  
การกระจายอ านาจการบริหารการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไปยัง
คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พ.ศ. 2550  ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบท่ี 16/2560 เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 19/2560 เรื่อง  การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ผ่าน
กระบวนการการรับเปล่ียนท่ีเป็นธรรม  สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และเสมอภาค  ตามหลักธรรมาภิบาล
หลักการกระจายอ านาจ  และการมีส่วนร่วม  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 
2563 ไว้ดังนี้ 
1. นโยบาย 
    1) ด าเนินการรับนักเรียนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
    2) ด าเนินการรับนักเรียนตามนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
    3) ส่งเสริมให้นักเรียนท าคนในเขตพื้นท่ีบริการ ได้เข้าเรียนในโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ด้วยกระบวนการรับ
นักเรียน ท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค 
    4) สนับสนุนเด็กท่ีอยู่ในเกณฑก์ารศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    5) ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ให้เข้าเรียนตามความพร้อมต่อการจัดการศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถ 
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    6) ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ 
    7) ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
 
2. วิธีการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
    1. ประเภทนักเรียนในเขตพืน้ที่บริการ 
        1.1 เขตพื้นที่บริการ 
              เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  ได้แก่ 
               1) เขตต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ หมู่ 1 – หมู่ 9 
               2) เขตต าบลบางเสร่  อ าเภอสัตหีบ  หมู่ 1 – หมู่ 11 
       1.2 จ านวนนักเรียนที่รับ 
           รับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ร้อยละ 60 จ านวน 216 คน  
      1.3 คุณสมบัติทั่วไป 
           1) ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
           2) ไม่จ ากัดอายุ 
           3) เป็นโสด 
           4) ต้องมีช่ือในทะเบียนบ้านท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการดังกล่าว โดยอาศัยอยู่กับ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา 
ยาย ท่ีเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านท่ีมีหลักฐานอยู่อาศัยชัดเจน ไม่ต่ ากว่ากว่า 2 ปี นับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 
2563  
      1.4 หลักฐานการสมัคร 
            1) ใบสมัครของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
            2) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ฉบับถ่ายเอกสาร) และส าเนาทะเบียนบ้าน (เล่ม) ท่ีมีช่ือ
นักเรียน บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา หรือยาย ท่ีเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านท่ีมีหลักฐานอยู่อาศัยชัดเจน 
            3) ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรยีนเดิม หรือ ปพ.1 แสดงผลการเรียน ป.4 และ ป.5  
หรือ 5 ภาคเรียน 
            4) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
      1.5 วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน 
              รับสมัคร               วันท่ี 21 – 25  มีนาคม 2563  
                                            เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                            ณ ศูนย์การเรียนวรเวทมุนี  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

      สอบวัดความรู้พื้นฐานจัดห้องเรียน 
                                            วันเสาร์ ท่ี 28 มีนาคม 2563 
                                            เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
             ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว 
                                            วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 
                                            เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอิ่มเอิบ   

  จับฉลาก                กรณีท่ีมีผู้สมัครเกิน 216 คน ต้องมีการจับฉลาก 
                                 วันพฤหัสบดีท่ี 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอิ่มเอิบ 
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             มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง 
                                            วันจันทร์ ท่ี 6 เมษายน 2563 
                                            เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอิ่มเอิบ นักเรียนทุกคนต้องมี 
                                            ผู้ปกครองมามอบตัว  
                                          หากนักเรียนคนใดไม่มามอบตัวในวันนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
   2. ประเภทนักเรียนทั่วไป 
        2.1 จ านวนนักเรียนที่รับ 
              นักเรียนห้องเรียนปกติ รับนักเรียนท่ัวไป ร้อยละ 40 จ านวน 144 คน 
 2.2  คุณสมบัติทั่วไป 
           1) ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
           2) ไม่จ ากัดอายุ 
           3) เป็นโสด 
      2.3  หลักฐานการสมัคร 
            1) ใบสมัครของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
            2) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ฉบับถ่ายเอกสาร)  
            3) ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรยีนเดิม หรือ ปพ.1 แสดงผลการเรียน ป.4 และ ป.5  
หรือ 5 ภาคเรียน 
            4) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
      2.4 วิชาที่สอบ 
           ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดับช้ันประถมศึกษา ในวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
      2.5 วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน 
              รับสมัคร               วันท่ี 21 – 25  มีนาคม 2563  
                                            เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                            ณ ศูนย์การเรียนวรเวทมุนี  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

      สอบวัดความรู้พื้นฐานจัดห้องเรียน 
                                            วันเสาร์ ท่ี 28 มีนาคม 2563 
                                            เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
             ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว 
                                            วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 
                                            เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอิ่มเอิบ 
 มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง 
                                            วันจันทร์ ท่ี 6 เมษายน 2563 
                                            เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอิ่มเอิบ นักเรียนทุกคนต้องมี 
                                            ผู้ปกครองมามอบตัว  
                                          หากนักเรียนคนใดไม่มามอบตัวในวันนี้ ถือว่าสละสิทธิ ์
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
    1. จ านวนนักเรียนที่รับ รับนักเรียนห้องเรียนปกติ 6 ห้องเรียน จ านวน 270 คน โดยรับนักเรียน ม.3 
เดิม ร้อยละ 60 จ านวน 189 คน และรับนักเรียนท่ัวไป ร้อยละ 40 จ านวน 81 คน  
    2. แผนการเรียนทีเ่ปิดรับสมัคร 
         2.1  แผนการเรียน วิทย ์– คณิต  รับจ านวน 2 ห้อง จ านวน 90 คน 
                (นักเรียน ม.3 เดิมท่ีได้รับคัดเลือก และนักเรียนท่ัวไป) 
         2.2  แผนการเรียน คณิต – ภาษา  รับจ านวน 1 ห้อง จ านวน 45 คน 
                (นักเรียน ม.3 เดิมท่ีได้รับคัดเลือก และนักเรียนท่ัวไป) 
         2.3  แผนการเรียนภาษา – สังคม  – อาชีพ รับจ านวน 3 ห้อง จ านวน 135 คน 
                (นักเรียน ม.3 เดิมท่ีได้รับคัดเลือก และนักเรียนท่ัวไป) 
    3.  คุณสมบัติทั่วไป 
            1) ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 
            2) ไม่จ ากัดอายุ 
            3) เป็นโสด 
     4.  หลักฐานการสมัคร 
            1) ใบสมัครของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
            2) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  
            3) ปพ.1 แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน 
            4) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
  5. วิชาที่สอบ 
           ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ในวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
 6. วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน 
           รับสมัคร                    วันท่ี 21 - 25 มีนาคม 2563  
                                          เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                          ณ ศูนย์การเรียนวรเวทมุนี  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
           สอบคัดเลือก               วันอาทิตย์ ท่ี 29 มีนาคม 2563  
                                          เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
            ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว 
                                            วันเสาร์ ท่ี 4 เมษายน 2563 
                                            เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอิ่มเอิบ   
            มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง 
                                            วันอังคาร ท่ี 7 เมษายน 2563 
                                            เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอิ่มเอิบ 
      หากนักเรียนคนใดไม่มามอบตัวในวันนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ 
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3. ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ท่ีโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม โทร 038 - 238525 
4. แจกระเบียบการและใบสมัครฟรี ท่ีส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ อาคาร 3 
    ต้ังแต่วันท่ี  2 - 25  มีนาคม 2563  และในเว็บไซต์ http://www.sw.ac.th/ เป็นต้นไป 
    ในวันเวลาราชการ 
      

 
                               ประกาศ ณ วันท่ี  15  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
                                                                    (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม                                


