ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
ปการศึกษา 2562 รอบ เมษายน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไดกําหนดการรับสมัครนักเรียนใหม เพื่อเขา
เรียนในปการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชั้นที่เปดรับสมัคร
นักเรียนไป-กลับ
นักเรียนประจํา

ระดับประถมศึกษาปที่ 1 หลักสูตร Chinese-English Program
ระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4
(ชัน้ ที่พิจารณาพิเศษกอนรับสมัคร คือ ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และม.6)

2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา พรอมติดรูปถายผูสมัคร (สวมเสือ้ นักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว
2.2 รูปถายผูสมัคร (สวมเสิ้อนักเรียน) ขนาด 1 – 1.5 นิ้ว 1 ใบ (สําหรับติดบัตรประจําตัวผูเขาสอบ)
2.3 สําเนาสูติบัตรของนักเรียน
2.4 สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.4.1 ของนักเรียน
2.4.2 ของบิดา-มารดา
2.4.3 ของผูปกครอง (ในกรณีที่ผูปกครองไมใชบิดาหรือมารดา)
2.5 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
2.5.1 ของนักเรียน
2.5.2 ของบิดา-มารดา
2.5.3 ของผูปกครอง (ในกรณีที่ผูปกครองไมใชบิดาหรือมารดา)
2.6 ใบรับรองการเปนนักเรียน – ปพ.7 (ขอจากโรงเรียนเดิม)
2.7 สําเนาแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล - ปพ.6 (ขอจากโรงเรียนเดิม)
3. กําหนดการรับสมัคร และการสอบคัดเลือก
3.1 การรับใบสมัคร
ดาวนโหลดใบสมัคร และระเบียบการไดที่ www.sca.ac.th
หรือ ขอรับที่ หองธุรการ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
(สามารถถายเอกสารใบสมัครเพิ่มเติมได)
3.2 เวลารับสมัคร
วันจันทรที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 – วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562
(หากสงใบสมัครทางจดหมาย กรุณาสงภายในวันศุกรที่ 12 เมษายน พ.ศ.2562)

3.3 รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร
3.3.1 พิมพ (Print) ใบสมัคร และกรอกขอมูลลงในใบสมัครใหครบถวน
3.3.2 ชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครและคาบริการทดสอบความรู 400 บาท
ผานบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชีโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองมน 383-4-38263-6 หรือ
ธนาคารธนชาต สาขาหนองมน 611-6-03543-6
3.3.3 สงใบสมัคร พรอมหลักฐานประกอบการสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน
คาสมัคร ทางจดหมายลงทะเบียน โดยจาหนาซองดังนี้

กรุณาสง
งานธุรการ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
ถ.บางแสน-อางศิลา ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
(เอกสารใบสมัคร)

3.4 วันสอบคัดเลือก
3.5 ประกาศผลสอบ

8.30 - 9.00 น.
9.00 - 9.30 น.
9.30 - 10.00 น.
10.00- 10.30 น.
10.30 - 11.00 น.

หรือสงดวยตนเองที่ งานธุรการ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
ในวันและเวลาทําการ (วันจันทร – วันเสาร เวลา 8.00 – 17.00 น.)
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562
3.3.4 การสมัครจะสมบูรณตอเมื่อ โรงเรียนไดรับเอกสารการสมัคร และติดตอ
กลับผูสมัครเพื่อยืนยันการสมัครแลวเทานั้น
วันเสารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 11.00 น.
สถานที่ อาคารกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
ผูเขาสอบแตงกายดวยชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิมมาเขาสอบ
วันเสารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2562 ตัง้ แตเวลา 16.00 น.
ทาง www.sca.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 08 1432 9799

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนใหม
สําหรับปการศึกษา 2562
เวลา 08.30 – 11.00 น.
รายงานตัว และรับบัตรประจําตัวผูเขาสอบ
วิชาภาษาไทย 100 คะแนน
วิชาคณิตศาสตร 100 คะแนน นักเรียนสอบเขา ป.1
สัมภาษณผูปกครอง
ระหวางนักเรียนสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน สอบวัดความรูรอบตัว
สอบวัดเชาวปญญา
ขอเขียน – สอบ
สอบอานบทความภาษาไทย
สัมภาษณ
สอบอานบทความภาษาอังกฤษ สอบวัดทักษะพื้นฐาน
สอบสัมภาษณนักเรียน
สอบสัมภาษณนักเรียน
**ใหนักเรียนเตรียมดินสอ 2B ในการเขาหองสอบ**

4. กําหนดการมอบตัว
4.1 วันยืนยันสิทธิ์

นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศผลสอบนักเรียนใหม ใหชําระเงินคาแรก และคา
เครื่องแบบพิเศษ เขาเพื่อยืนยันสิทธิ์การมอบตัว จํานวน 15,500 บาท ผานใบ
แจงการชําระเงิน (โรงเรียนแจกใหในวันสอบ) กรุณาชําระผาน ธนาคารธนชาต
เทานั้น ภายในวันจันทรที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562 กอนเวลา 12.00 น.
นักเรียนที่ไมทําการยืนยันสิทธิ์การมอบตัว ตามเวลาที่กําหนดถือวา สละสิทธิ์
4.2 รายละเอียดการมอบตัว
4.2.1 เมื่อชําระเงินคาแรกเขาแลว ทางโรงเรียนจะติดตอกลับไปยังผูปกครอง
เพื่อแจงเลขประจําตัวนักเรียน และสงไฟลเอกสารการมอบตัวนักเรียน
ใหม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562
4.2.2 ผูปกครองพิมพ (Print) ใบมอบตัว และกรอกขอมูลลงในใบมอบตัวให
ครบถวน *** ผูที่ลงชื่อเปนผูปกครองในใบมอบตัว จะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นของนักเรียนในความปกครอง เปนผูมีความ
พรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่นักเรียนศึกษาอยูใน
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา และเปนผูที่ตองใหความรวมมือกับทาง
โรงเรียนในการดูแลนักเรียน เชน การเขารวมประชุมผูปกครอง การชวย
แกปญหาตาง ๆ ของนักเรียน เปนตน
4.2.3 นําใบมอบตัวนักเรียนใหม และหลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติม (ถามี)
มาสงที่ธุรการโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2562

รายละเอียดคาแรกเขาสําหรับนักเรียนใหม
1.
2.
3.
4.

คาลงทะเบียน
3,000
คาดําเนินการสําหรับการเปนนักเรียนประจํา
8,000
คาบัตรนักเรียน
200
คาเครื่องแบบพิเศษ และอุปกรณ (ไมรวมชุดนักเรียน/ลูกเสือ) 4,300

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมคาใชจายแรกเขา

บาท

15,500

หมายเหตุ ในกรณีนักเรียนขอลาออก หรือไมเขามาเรียน หลังจากการมอบตัว (ผูปกครองลงชื่อในใบมอบตัว)
และชําระคาแรกเขาแลว จะไมมีการคืนคาแรกเขาในทุกกรณี

5. กําหนดการจําหนายเครื่องแบบและอุปกรณ
5.1 วันเปดจําหนาย จําหนายที่ หอง Book Store อาคารกิจกรรม ตั้งแต เวลา 9.00 – 16.00 น.
พรอมถายรูปติดบัตรนักเรียน (โรงเรียนเตรียมเสื้อนักเรียนเพื่อถายรูปให)
ครั้งที่ 1 วันเสารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562
ครั้งที่ 2 วันเสารที่ 27 เมษายน พ.ศ.2562
(มีรานคาภายนอกมาจําหนายชุดนักเรียน และรับปกเลขประจําตัว)

5.2 เครื่องแบบพิเศษและอุปกรณทมี่ ารับจากโรงเรียน
5.2.1. เสื้อพละ
5.2.2. กางเกงวอรม
5.2.3. ชุดนอนตามแบบที่โรงเรียนกําหนด
5.2.4. กระเปานักเรียน
5.2.5. ถุงผา (สําหรับใสเสื้อผาสงซักรีด)

จํานวน 2 ตัว
จํานวน 3 ตัว
จํานวน 4 ชุด
จํานวน 1 ใบ
จํานวน 2 ใบ

6. กําหนดการสงเอกสารและชําระเงิน
6.1 สงเอกสารเพิ่มเติม เอกสารประกอบการสมัคร ที่ยังสงใหโรงเรียนไมครบ
กรุณาสงมาที่แผนกธุรการ ภายในวันจันทรที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับเอกสารใด ๆ กรุณาติดตอกับแผนกธุรการโดยดวน
เพื่อไมใหเกิดปญหาในการเขาเรียน
6.2 อัตราคาเลาเรียน อัตราคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา ดูไดจากเอกสารการมอบตัว
6.3 การชําระคาเลาเรียน ขอใหผูปกครองชําระคาเลาเรียน ภายในวันจันทรที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562
โดยชําระเงินผานใบแจงการชําระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารธนชาต
หรือ ผานบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองมน 383-4-38263-6
ธนาคารธนชาต สาขาหนองมน 611-6-03543-6
และโปรดนําหลักฐานการโอนเงินมาแสดง เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินในวันเปด
ภาคเรียน (งดรับเช็คทุกประเภท)
สําหรับ ผูปกครองที่ตองการใบเสร็จรับเงินเพื่อใชในการเบิกเงินกับทางตนสังกัด
กรุณาแจงที่ฝายการเงิน
7. กําหนดการเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2562
7.1 การเปดภาคเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4–ม.6 เขาโรงเรียน วันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
13.00 น.
เริ่มรายงานตัวเขาโรงเรียน
14.00 น.
ประชุมผูปกครอง
ชั้น ป.4–ป.6 และ ม.2–ม.3 เขาโรงเรียน วันอาทิตยที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2562
13.00 น.
เริ่มรายงานตัวเขาโรงเรียน
14.00 น.
ประชุมผูปกครอง
ชั้น ป.1 (นักเรียนไป-กลับ) เขาโรงเรียน วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562
07.30 น.
ครูเวรเริ่มปฏิบัติหนาที่รับนักเรียน
7.2 ปฏิทินกําหนดวันเรียนและวันหยุด จะแจกใหผูปกครองหลังประชุมผูปกครองในวันเปดภาคเรียน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานธุรการ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา โทร. 0 38 39 8296, 08 1432 9799 โทรสาร 0 38 39 8316
Email : officer@sca.ac.th Website : www.sca.ac.th Line ID : sca.line หรือ @sca.ac.th
166 ถนนบางแสน-อางศิลา ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

