ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
สําหรับปการศึกษา 2564 รอบกุมภาพันธ'
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได/กําหนดการรับสมัครนักเรียนใหม เพื่อเข/า
เรียนในปการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชั้นที่เป5ดรับสมัคร
นักเรียนไป-กลับ หรือประจํา
นักเรียนประจํา

ระดับประถมศึกษาปที่ 1- 3 หลักสูตร Chinese-English Program
ระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6

2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา พร<อมติดรูปถ=ายผู<สมัคร (สวมเสื้อนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว
2.2 รูปถ=ายผู<สมัคร (สวมเสื้อนักเรียน) ขนาด 1 – 1.5 นิ้ว 1 ใบ (สําหรับติดบัตรประจําตัวผู<เข<าสอบ)
2.3 สําเนาสูติบัตรของนักเรียน
2.4 สําเนาทะเบียนบ<านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.4.1 ของนักเรียน
2.4.2 ของบิดา-มารดา
2.4.3 ของผู<ปกครอง (ในกรณีที่ผู<ปกครองไม=ใช=บิดาหรือมารดา)
2.5 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ<ามี)
2.5.1 ของนักเรียน
2.5.2 ของบิดา-มารดา
2.5.3 ของผู<ปกครอง (ในกรณีที่ผู<ปกครองไม=ใช=บิดาหรือมารดา)
2.6 ใบรับรองการเปJนนักเรียน – ปพ.7 (ขอจากโรงเรียนเดิม)
2.7 สําเนาแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู<เรียนรายบุคคล - ปพ.6 (ขอจากโรงเรียนเดิม)
3. กําหนดการรับสมัคร และการสอบคัดเลือก
3.1 การรับใบสมัคร
ดาวนNโหลดใบสมัคร และระเบียบการได<ที่ www.sca.ac.th
หรือ ขอรับที่ ห<องธุรการ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
3.2 เวลารับสมัคร
วันจันทรที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 – วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2564
(หากส=งใบสมัครทางจดหมาย กรุณาส=งภายในวันจันทรNที่ 22 กุมภาพันธN พ.ศ.2564)

3.3 รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร
3.3.1 พิมพN (Print) ใบสมัคร และกรอกข<อมูลลงในใบสมัครให<ครบถ<วน
3.3.2 ชําระเงินค=าธรรมเนียมการสมัครและค=าบริการทดสอบความรู< 400 บาท
ผ=านบัญชีออมทรัพยN ชื่อบัญชีโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองมน 383-4-38263-6 หรือ
ธนาคารธนชาต สาขาหนองมน 611-6-03543-6
3.3.3 ส=งใบสมัคร พร<อมหลักฐานประกอบการสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน
ค=าสมัคร ทางจดหมายลงทะเบียน โดยจ=าหน<าซองดังนี้

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.

หรือส=งด<วยตนเองที่ งานธุรการ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
ในวันและเวลาทําการ (วันจันทรN – วันเสารN เวลา 8.00 – 17.00 น.)
ภายในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2564
3.3.4 การสมัครจะสมบูรณNต=อเมื่อ โรงเรียนได<รับเอกสารการสมัคร และติดต=อ
กลับผู<สมัครเพื่อยืนยันการสมัครแล<วเท=านั้น
วันเสารที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
สถานที่ อาคารกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
ผู<เข<าสอบแต=งกายด<วยชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิมมาเข<าสอบ
วันเสารที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 ตั้งแต%เวลา 16.00 น.
ทาง www.sca.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทNหมายเลข 08 1432 9799

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนใหม สําหรับปการศึกษา 2564
เวลา 08.30 – 11.00 น.
รายงานตัว และรับบัตรประจําตัวผู<เข<าสอบ
วิชาภาษาไทย 100 คะแนน
นักเรียนสอบเข<า ป.1-3
วิชาคณิตศาสตรN 100 คะแนน
สอบวัดความรู<รอบตัว
วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
สอบวัดเชาวNปXญญา
สอบอ=านบทความภาษาไทย
สอบวัดทักษะพื้นฐาน
สอบอ=านบทความภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณNนักเรียน
สอบสัมภาษณNนักเรียน

สัมภาษณNผู<ปกครอง
ระหว=างนักเรียนสอบ
ข<อเขียน – สอบ
สัมภาษณN

4. กําหนดการมอบตัว
4.1 วันยืนยันสิทธิ์

นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศผลสอบนักเรียนใหม= ให<ชําระเงินค=าแรกเข<า และค=า
เครื่องแบบในโรงเรียน เพื่อยืนยันสิทธิ์การมอบตัว จํานวน 15,500 บาท ผ=านใบ
แจ<งการชําระเงิน (โรงเรียนแจกให<ในวันสอบ) กรุณาชําระผ=านธนาคารธนชาต
เท=านั้น ภายในวันจันทรที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 ก%อนเวลา 12.00 น.
นักเรียนที่ไม=ทําการยืนยันสิทธิ์การมอบตัว ตามเวลาที่กําหนดถือว=า สละสิทธิ์
4.2 รายละเอียดการมอบตัว
4.2.1 เมื่อชําระเงินค=าแรกเข<าแล<ว ทางโรงเรียนจะติดต=อกลับไปยังผู<ปกครอง
เพื่อแจ<งเลขประจําตัวนักเรียน และส=งไฟลNเอกสารการมอบตัวนักเรียน
ใหม= ภายในวันศุกรที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564
4.2.2 ผู<ปกครองพิมพN (Print) ใบมอบตัว และกรอกข<อมูลลงในใบมอบตัวให<
ครบถ<วน *** ผู<ที่ลงชื่อเปJนผู<ปกครองในใบมอบตัว จะเปJนผู<รับผิดชอบ
ค=าใช<จ=ายต=าง ๆ ที่เกิดขึ้นของนักเรียนในความปกครอง เปJนผู<มีความ
พร<อมที่จะให<การสนับสนุนค=าใช<จ=ายตลอดเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู=ใน
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา และเปJนผู<ที่ต<องให<ความร=วมมือกับทาง
โรงเรียนในการดูแลนักเรียน เช=น การเข<าร=วมประชุมผู<ปกครอง การช=วย
แก<ปXญหาต=าง ๆ ของนักเรียน เปJนต<น
4.2.3 ส=งใบมอบตัวนักเรียนใหม= และหลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติม (ถ<ามี)
ทางจดหมายลงทะเบียน โดยจ=าหน<าซองดังนี้

กรุณาสง
งานธุรการ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
ถ.บางแสน-อางศิลา ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
(เอกสารใบมอบตัว)
หรือส=งด<วยตนเองที่ งานธุรการ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
ในวันและเวลาทําการ (วันจันทรN – วันเสารN เวลา 8.00 – 17.00 น.)
ภายในวันศุกรที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564
รายละเอียดคาแรกเข/าสําหรับนักเรียนใหม
1. ค=าลงทะเบียน และดําเนินการสําหรับนักเรียนใหม=
2. ค=าบัตรนักเรียน
คาแรกเข/า
3. ค=าเครื่องแบบในโรงเรียน และอุปกรณN (ไม=รวมชุดนักเรียน/ลูกเสือ)

รวมคาใช/จายแรกเข/า

11,000
200
11,200
4,300
15,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ กรณีทนี่ ักเรียนขอลาออก หรือไม=มาเรียน หลังการมอบตัว และชําระค=าแรกเข<าแล<ว จะไม=มกี ารคืนค=าแรกเข<าในทุกกรณี

5. กําหนดการจําหนายเครื่องแบบและอุปกรณ'
5.1 วันเป5ดจําหนาย จําหน=ายที่ ห<อง Book Store อาคารกิจกรรม ตั้งแต= เวลา 9.00 – 16.00 น.
พร<อมนํานักเรียนมาถ=ายรูปติดบัตรนักเรียน(โรงเรียนเตรียมเสื้อนักเรียนเพื่อถ=ายรูปให<)
วันเสารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2564
(มีร<านค<าภายนอกมาจําหน=ายชุดนักเรียน และรับปXกเลขประจําตัว)
5.2 เครื่องแบบในโรงเรียนและอุปกรณ'ที่มารับจากโรงเรียน
5.2.1. เสื้อพละ
5.2.2. กางเกงวอรNม
5.2.3. ชุดนอนตามแบบที่โรงเรียนกําหนด
5.2.4. กระเปcานักเรียน
5.2.5. ถุงผ<า (สําหรับใส=เสื้อผ<าส=งซักรีด)
5.2.6. ที่ใส=บัตรนักเรียนแบบสายคล<องคอ

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

6. กําหนดการสงเอกสารและชําระเงิน
6.1 สงเอกสารเพิ่มเติม เอกสารประกอบการสมัคร ที่ยังส=งให<โรงเรียนไม=ครบ
กรุณาส=งมาที่แผนกธุรการ ภายในวันเสารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2564
6.2 อัตราคาเลาเรียน อัตราค=าเล=าเรียนและค=าธรรมเนียมการศึกษา ดูได<จากเอกสารการมอบตัว
6.3 การชําระคาเลาเรียน ขอให<ผู<ปกครองชําระค=าเล=าเรียน ภายในวันเสารที่ 3 เมษายน พ.ศ.2564
โดยชําระเงินผ=านใบแจ<งการชําระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารธนชาต
หรือ ผ=านบัญชีออมทรัพยN ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองมน 383-4-38263-6
ธนาคารธนชาต สาขาหนองมน 611-6-03543-6
และโปรดนําหลักฐานการโอนเงินมาแสดง เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินในวันเปeด
ภาคเรียน (งดรับเช็คทุกประเภท)
สําหรับ ผู<ปกครองที่ต<องการใบเสร็จรับเงินเพื่อใช<ในการเบิกเงินกับทางต<นสังกัด
กรุณาแจ<งที่ฝgายการเงิน
7. กําหนดการเป5ดภาคเรียน ปการศึกษา 2564 (อาจมีการเปลีย่ นแปลงกําหนดการเป5ดภาคเรียน หากมีการแพรระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศ)
7.1 การเป5ดภาคเรียน

ชั้น ม.1 และ ม.4–ม.6

เข<าโรงเรียน
13.00 น.
14.00 น.
ชั้น ป.1–ป.6 และ ม.2–ม.3 เข<าโรงเรียน
13.00 น.
14.00 น.
ชั้น ป.1–ป.3 (นักเรียนไป-กลับ) เข<าโรงเรียน
07.30 น.

วันอาทิตยที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เริ่มรายงานตัวเข<าโรงเรียน
ประชุมผู<ปกครอง
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เริ่มรายงานตัวเข<าโรงเรียน
ประชุมผู<ปกครอง (ประจําและไป-กลับ)
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564
รับนักเรียนที่หน<าอาคารอํานวยการ

7.2 ปฏิทินกําหนดวันเรียนและวันหยุด จะแจกให<ผู<ปกครองหลังประชุมผู<ปกครองในวันเปeดภาคเรียน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

