
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 

ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
……………………………………………..………………………………………….. 

เพื ่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที ่เป็นธรรม    
เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักดำเนินการแบบที่มีส่วนร่วมสร้างโอกาส    
ที ่เป็นธรรมบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพ และสื ่อสารสร้างการรับรู ้อย่างมีป ระสิทธิผลสอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็ก 
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาบังคับ 
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย คำสั ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2560 - 2579 มติคณะรัฐมนตรีวันที ่ 5 กุมภาพันธ์ 
2562 เรื่อง มาตราป้องการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน
ในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) 
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศกึษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานปีการศึกษา 2566 และมติคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 12 มกราคม 2566 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ .ศ. 2545 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ระดับและประเภทการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2546 มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัตกิารรับ
นักเรียนปีการศึกษา 2566 ดังนี้  
1. นโยบาย 
  1. โรงเรียนสัตหบีวิทยาคม ดำเนินการรับนกัเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และดำเนินการรับนกัเรียนตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ชลบรุี ระยอง 
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2. ดำเนินการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาค 
3. สนบัสนุนให้เดก็เข้ารบัการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง และได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพ 
4. สง่เสรมิใหเ้ด็กได้รบัการศึกษาตามความถนัด และความสนใจ 

2. แผนการรับนักเรียน 
2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

จำนวนห้องเรียน นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
ร้อยละ 

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 
ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 

8 ห้องเรียน 70 
(224 คน) 

30 
(96 คน) 

320 คน 

  - นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ หมายถึง นักเรียนทีม่ีช่ือในทะเบียนบ้านในเขต  
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ หมู่ 1 ถึง หมู่ 9 และ เขตตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ หมู่ 1 ถึง หมู่ 11 
อย่างน้อย 2 ปี  นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (ย้ายเข้าทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564) 
และต้องอาศัยอยูก่ับ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ท่ีเป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน ที่มหีลักฐานอยู่อย่างชัดเจน  
  - นักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ หมายถึง นักเรียนที่มีช่ือในทะเบียนบ้านนอกเขต  
ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ หมู่ 1 ถึง หมู่ 9 และ เขตตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหบี หมู่ 1 ถึง หมู่ 11 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1) สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
  2) เป็นโสด 
  3) มีความประพฤติเรียบร้อย มรีะเบียบวินัย สามารถปฏิบัตติามระเบียบของโรงเรียนได้  
  หลักฐานการสมัคร 
  1) ใบสมัครของโรงเรียนสัตหบีวิทยาคม 
  2) สำเนาทะเบียนบ้านของนกัเรียน (ถ่ายเอกสาร) และสำเนาทะเบียนบ้าน (เล่มจรงิ) ที่มีช่ือ
นักเรียน บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา หรือยาย ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านที่มหีลกัฐานอยู่อาศัยชัดเจน 
  3) ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม หรือ ปพ.1 แสดงผลการเรียน ป.4 และ ป.5 
หรือ 5 ภาคเรียน 
                4) รูปถ่ายปจัจบุัน 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
 วิธีการสมัคร 
  1. สมัครทางออนไลน์    
  1) สมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสัตหบีวิทยาคมที่ เว็บไซต์โรงเรียน www.sw.ac.th 
Facebook : โรงเรียนสัตหบีวิทยาคม และ Facebook : วิชาการ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  

  2) ไฟล์รปูภาพนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
  3) แนบไฟล์รปูภาพใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)  ด้านหน้าและด้านหลัง 
   4) ตรวจสอบผลการสมัครที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม www.sw.ac.th, 

Facebook: โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม และ Facebook : วิชาการ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
   2. สมัครด้วยตนเอง 

     1) ดาวน์โหลดใบสมัครของโรงเรียนสัตหบีวิทยาคมที่ เว็บไซต์ www.sw.ac.th 
Facebook: โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม และ Facebook: วิชาการ โรงเรยีนสัตหีบวิทยาคม 

http://www.sw.ac.th/
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                2) กรอกใบสมัคร พร้อมแนบหลกัฐานการสมัครและทุกรูปถ่าย 1.5 นิ้ว ให้เรียบร้อย 
  3) ยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง ทีห่้องสภานักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 วันรับสมัคร   
    วันเสาร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธ ที่ 15 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566  
    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  วันสอบคัดเลือก  
        วันเสาร์ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
    ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  

  นักเรียนต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการเข้าสอบ 
  วิชาท่ีสอบ    
  1. วิชาภาษาไทย        4. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2. วิชาคณิตศาสตร ์ 5. วิชาภาษาอังกฤษ 
  3. วิชาวิทยาศาสตร์    
 ประกาศผลและรายงานตัว (รับเอกสารการมอบตัว) 
   วันพุธ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
   เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
  จับฉลาก (กรณีทีม่ีผูส้มัครในเขตพื้นทีบ่ริการ เกินกว่าทีโ่รงเรียนรบัได้) 
   วันศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566   
   เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ หอประชุมอิ่มเอบิโรงเรียนสตัหีบวิทยาคม 
    มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง 
       วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสัตหบีวิทยาคม 
  นักเรียนต้องมามอบตัวพรอ้มกบัผูป้กครอง  
  หากนักเรียนไม่มาในวันทีม่อบตัว ถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าเรียน  
 
  2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
     การรบันักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไปโรงเรียนสัตหบีวิทยาคม ดำเนินการตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และประกาศสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 โดยดำเนินการรบั
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสตัหีบวิทยาคมไว้ จำนวน 213 คน ดังนั้นโรงเรียน
จึงประกาศรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไปเพิ่มเติมอกี จำนวน 67 คน โดยมีแผนการเรียนที่
สามารถเปิดรับได้ ดังนี ้
 
  

 
 
 
 
 
 

แผนการเรียน จำนวน 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 21 คน 

วิทยาศาสตร์ (สุขภาพ) - คณิตศาสตร์ 16 คน 
ภาษาจีน 30 คน 
รวมทั้งสิ้น 67 คน 
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คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1) สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 
  2) เป็นโสด 
  3) มีความประพฤติเรียบร้อย มรีะเบียบวินัย สามารถปฏิบัตติามระเบียบของโรงเรียนได้  
  หลักฐานการสมัคร 
               1) ใบสมัครของโรงเรียนสัตหบีวิทยาคม 
               2) สำเนาทะเบียนบ้านของนกัเรียน  
               3) ปพ.1 แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน 
               4) รูปถ่ายปจัจบุัน 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป            
  วิธีการสมัคร 

   1. สมัครทางออนไลน์    
  1) สมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสัตหบีวิทยาคมที่ เว็บไซต์โรงเรียน www.sw.ac.th, 
Facebook: โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม และ Facebook: วิชาการ โรงเรยีนสัตหีบวิทยาคม  

  2) ไฟล์รปูภาพนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
  3) แนบไฟล์รปูภาพใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)  ด้านหน้าและด้านหลัง 

   4) ตรวจสอบผลการสมัครที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม www.sw.ac.th, 
Facebook: โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม และ Facebook: วิชาการ โรงเรยีนสัตหีบวิทยาคม 
   2. สมัครด้วยตนเอง 

     1) ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมที่ เว็บไซต์ www.sw.ac.th, 
Facebook: โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม และ Facebook: วิชาการ โรงเรยีนสัตหีบวิทยาคม 
                2) กรอกใบสมัคร พร้อมแนบหลกัฐานการสมัครและทุกรูปถ่าย 1.5 นิ้ว ให้เรียบร้อย 
  3) ยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง ทีห่้องสภานักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
  วันรับสมัคร    
    วันเสาร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธ ที่ 15 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566  
    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  วันสอบคัดเลือก  
   วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
   ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  

  นักเรียนต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการเข้าสอบ 
  วิชาท่ีสอบ    
  1. วิชาภาษาไทย        4. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2. วิชาคณิตศาสตร ์ 5. วิชาภาษาอังกฤษ 
  3. วิชาวิทยาศาสตร์    
    ประกาศผลและรายงานตัว (รับเอกสารการมอบตัว) 
   วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566  ณ โรงเรียนสัตหบีวิทยาคม 
    
 
 

http://www.sw.ac.th/



