ประกาศโรงเรียนสวายวิทยาคาร
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(ฉบับปรับปรุง)
-----------------------------เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ของโรงเรีย นสวายวิทยาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ๐๔๐๐๖/ว๑๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายวิทยาคาร จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนสวายวิทยาคาร ลงวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ และใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยโรงเรียนสวายวิทยาคาร กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (กลุ่มห้องเรียนวิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ และห้องเรียนศิลป์ – อุตสาหกรรมพาณิชย์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
โรงเรียนสวายวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะดำเนินการรับสมัคร
นักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน
๑๒๐ คน จำนวน ๓ ห้องเรียน ดังนี้
๑. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รับนักเรียนชาย – หญิง จำนวน ๒ ห้องเรียน จำนวน
๘๐ คน
๒. ห้องเรียนศิลป์ – อุตสาหกรรมพาณิชย์ รับนักเรียนชาย – หญิง จำนวน ๑ ห้องเรียน
จำนวน ๔๐ คน
เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน เรื ่ อ งนโยบายและแนวปฏิ บ ั ต ิ ก ารรั บ นั ก เรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสวายวิทยาคาร จึงกำหนดรายละเอียด
คุณสมบัติ และการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
๑) สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

๒

หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือ เทียบเท่า
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (๕ ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป
๓) เป็นโสด
๔) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สุขภาพแข็งแรง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี
๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๑.๒ ห้องเรียนศิลป์ - อุตสาหกรรมพาณิชย์
๑) สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือ เทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สุขภาพแข็งแรง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี
๔) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๒. การรับสมัคร
๒.๑ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัครของโรงเรียนสวายวิทยาคาร
๒) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบิดา มารดา นักเรียน ฉบับจริง และฉบับถ่าย
สำเนา ๑ ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
๓) ปพ.๑ ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔) รูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑
หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
โดยเอกสารทุกรายการและทุกแผ่น ให้ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ เขียน “สำเนาถูกต้อง”และลงชื่อรับรองกำกับทุกแผ่น
หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับมีการปลอมแปลง หรือ ไม่ตรง ตามความ
เป็นจริง หรือ เป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะ และมีความผิดทางกฎหมาย
๒.๒ การรับสมัคร
๑) เตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามประเภทการสมัคร ในข้อ ๒.๑ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไฟล์รูปภาพหรือ
ไฟล์เอกสาร ให้เรียบร้อยก่อน
๒) การสมัคร รับสมัคร วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
กำหนดให้ดำเนินการสมัครเรียนได้ ๒ รูปแบบ คือ
๒.๒.๑) สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓

ณ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
๒.๒.๒) สมัครออนไลน์ ตามโปรแกรมการสมัครที่โรงเรียนกำหนด ผ่านเว็บไซต์
โรงเรียนสวายวิทยาคาร www.sawaiwit.ac.th หรือ ทางเพจโรงเรียนสวายวิทยาคาร โดยการสมัครให้
สมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
นักเรียนที่ดำเนินการสมัครทางออนไลน์ไปแล้ว ไม่ต้องสมัครเรียนอีก ทั้งนี้ ให้
นักเรียนเข้าไปตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการสมัครเรียน ในระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนสวายวิทยาคาร www.sawaiwit.ac.th หรือ ทางเพจโรงเรียนสวายวิทยาคาร
๒.๒.๓) หากมีปัญหา หรือ ข้อสงสัย หรือไม่สามารถสมัครในระบบออนไลน์ได้ ให้ส่ง
ข้อความ สอบถามทางเพจโรงเรียนสวายวิทยาคาร หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๔๕๔-๖๕๙๗
หรือ ๐๘-๔๙๕๙-๔๒๒๑ (ครูปิยาพัชร์ ยังมี)
๓. การรายงานตัว/การมอบตัว
๓.๑) การรายงานตัวและการมอบตัว
๓.๑.๑) หลักฐานที่ใช้สำหรับการมอบตัวนักเรียน ประกอบด้วย
- ใบมอบตัว (โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวล่วงหน้า ได้จากทาง
เว็บไซต์โรงเรียนสวายวิทยาคาร www.sawaiwit.ac.th หรือ ทางเพจโรงเรียนสวายวิทยาคาร)
- สำเนา ปพ ๑ (ฉบับจบการศึกษา)
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-สกุล ของบิดา
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-สกุล ของมารดา
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-สกุล ของนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-สกุล ของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา)
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สูจิบัตร มรณะบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เอกสาร
การรับบุตรบุญธรรม ฯลฯ
โดยเอกสารทุกรายการและทุกแผ่น ให้ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ เขียน “สำเนาถูกต้อง”และลงชื่อรับรองกำกับทุกแผ่น
๓.๒) ดำเนินการมอบตัวนักเรียน วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคาร ๔๐ ปี (โดมเอนกประสงค์) โรงเรียนสวายวิทยาคาร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

(นางสาวทองใบ ตลับทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร

