
 
 

  
 ประกาศโรงเรียนสารวทิยา 

เรื่อง การรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ  
ประจ าปีการศึกษา 2566 

________________________ 
                      ด้วยโรงเรียนสารวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ จ านวน 3 ห้องเรียน คือ ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สอดคล้องกับประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 และประกาศส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียน ดังนี้ 
1. จ านวนการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ จ านวน 3 ห้องเรียน คือ 

1.1  ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน      จ านวน 1 ห้องเรียน  รบันักเรียน  36 คน
1.2  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (GIFTED)       จ านวน 1 ห้องเรียน  รบันักเรียน  36 คน 

 1.3  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) จ านวน 1 ห้องเรียน  รับนักเรียน  30 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 คุณสมบัติพื้นฐาน 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 

  2.  เป็นโสด  
  3.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
  4.  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  5.  ผู้ปกครองมีความพรอ้มที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จา่ยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู ่
    2.1 คุณสมบัติผู้สมัครห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
 มีผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครบทกุกรณ ีดังนี ้
            1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 2 ปี ไมต่่ ากว่า 3.00 
            2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า 3.00 

2.2 คุณสมบัติผู้สมัครห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) 
 มีผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครบทกุกรณ ีดังนี้ 
            1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 2 ปี ไมต่่ ากว่า 3.25 
            2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ไม่ต่ ากวา่ 3.25 
            3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาวิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า 3.25            
    2.3 คุณสมบัติผู้สมัครห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
 มีผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครบทกุกรณ ีดังนี้ 
            1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 2 ปี ไมต่่ ากว่า 3.50 
            2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า 3.50 
  3.  นักเรียนห้องเรียน EP, IEP, MEP มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวชิาภาษาองักฤษ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
**หมายเหตุ ผู้สมัครควรให้โรงเรียนที่นักเรียนสังกัดออกใบรับรอง หรือคดิคะแนนเฉลี่ยให้ตามระบุในคุณสมบัติ 

 
 
hi
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3. หลักฐานการสมัคร 

3.1  ใบแจ้งความจ านงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์ www.srv.ac.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และพิมพ์
ใบแจ้งความจ านง เพื่อน ามายื่นสมัคร ในระหวา่งวันที่ 14-18 กุมภาพันธ ์2566 

3.2  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลัง     
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า (ปพ.7) 

3.3  ใบรับรองผลการเรียนตามที่ระบุในคุณสมบัติ 
3.4  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
3.5  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

        ข้อ 3.4 และ 3.5 กรณีไม่มีฉบับจริง สามารถขอคัดส าเนาที่ส านักงานเขตมาเทียบเท่าฉบับจริงได้ 
3.6  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียนและไม่สวมแว่นตา สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว 

จ านวน 3 รูป และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
3.7  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกลุ  

 3.8  นักเรียนต้องมาสมคัรด้วยตนเองและแต่งเครื่องแบบนักเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
4.   ก าหนดการ    
      4.1 แจ้งความจ านง  :  5 – 18 กุมภาพันธ ์2566  
          สามารถกรอกรายละเอียดและพิมพ์ใบแจ้งความจ านงได้ที ่www.srv.ac.th 
 4.2 รับสมัคร         :  14-18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.                           
                    ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์ อาคาร 9 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
         4.3 สอบข้อเขียน    :  4 มีนาคม 2566  รายละเอียดตามข้อ 5 
 4.4 ประกาศผล     :  9 มีนาคม 2566   
 4.5 รายงานตวั      :  11 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 4.6 มอบตัวช าระเงิน  :  11 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
5.  การสอบคัดเลือก   
 โรงเรียนจะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน (แบบทดสอบของโรงเรยีน)  

 

ตารางสอบห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น 
วัน เดือน ปี เวลา จ านวนเวลา ข้อสอบ วิชา คะแนน 

วันเสาร์ที่ 
4 มีนาคม 2566 

 

09.00 – 10.05 น. 65 นาที ฉบับที่ 1 
คณิตศาสตร ์ 20 

ภาษาไทย 20 

10.05 – 11.10 น. 65 นาที ฉบับที่ 2 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 20 

สังคมศึกษา 20 
11.10 – 12.00 น. 50 นาที ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ 1 40 

รวม 120 

ตารางสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) 
วัน เดือน ปี เวลา จ านวนเวลา ข้อสอบ วิชา คะแนน 

วันเสาร์ที่ 
4 มีนาคม 2566 

09.00 – 10.15 น. 75 นาที ฉบับที่ 1 
คณิตศาสตร ์ 30 

ภาษาไทย 20 

10.15 – 11.20 น. 65 นาที ฉบับที่ 2 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 30 

สังคมศึกษา 20 
11.20 – 12.00 น. 40 นาที ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ 1 20 

รวม 120 
hi
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6. เกณฑ์การตัดสินและพิจารณารับนักเรียน 
   ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนสารวิทยาก าหนดดงันี้ 

6.1 ต้องเป็นผู้สอบได้ในล าดับ 1-36 ของห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ (Gifted) และต้องเป็นผู้สอบได้ในล าดับ 1-30 ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนจะประกาศ
รายชื่อเรียงล าดับผู้สอบได้คะแนนรวม และประกาศบัญชีส ารอง แยกตามประเภทห้องเรียนพิเศษ  

 6.2 หากมีคะแนนเท่ากันในล าดับสุดท้าย จะพิจารณาดังนี้ 
- ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน จะพิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม

ศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ตามล าดับ หากคะแนนที่พิจารณาตามล าดับ
วิชาเท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่สมัครสอบ 

- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) จะพิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คณิตศาสตร์ การคิดค านวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
ตามล าดับ หากคะแนนที่พิจารณาตามล าดับวิชาเท่ากันจะพิจารณาจากล าดับที่สมัครสอบ   

- ห้องเรียนพิ เศษ Mini English Program (MEP) จะพิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ตามล าดับ 
หากคะแนนที่พิจารณาตามล าดับวิชาเท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่สมัครสอบ  

6.3 หากนักเรียนที่สอบผ่านตามล าดับใน ข้อ 6.2 ไม่มาด าเนินการรายงานตัวและ/หรือมอบตัว ตามวัน เวลา
ที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ และโรงเรียนจะเรียกผู้สอบผ่านในล าดับส ารองต่อไป โดยจะประกาศเรียก
ล าดับส ารองทางเว็บไซต์โรงเรียน www.srv.ac.th 

6.4 กรณีนักเรียนที่สอบผ่านตามล าดับใน ข้อ 6.1 ด าเนินการรายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
เรียบร้อยแล้ว หากมีการสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระมาแล้วทุกกรณี 

7. แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ 
 7.1 แต่งเครื่องแบบนักเรียนในวันสอบข้อเขียน  

7.2 เวลา 08.00-08.30 น. รายงานตัว ให้ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าแถวพร้อมกันที่ลานกีฬาโดม เพือ่รับฟังค าชี้แจง 
7.3 ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบหลังเวลาเริ่มสอบเกิน 15 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 

 7.4 ให้ผู้เข้าสอบน่ังท าข้อสอบจนหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา 
7.5 ไม่อนุญาตให้น ากระเป๋าเครื่องเขียนเข้าห้องสอบ ให้น าเข้าได้เฉพาะปากกา ดินสอ 2B และยางลบ     

ส าหรับใช้ในการสอบเท่านั้น 
7.6 ไม่อนุญาตให้น านาฬิกาดิจิตอล Smart Watch โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 

และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือ ฯลฯ 

7.7 น าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย (ต้องเป็น
บัตรตัวจริง ห้ามใช้รูปถ่ายบัตร) มาแสดงต่อกรรมการก ากับห้องสอบ 

 7.8 ลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบทุกรายวิชา 

ตารางสอบห้องเรียนพิเศษ MEP 

วัน เดือน ปี เวลา จ านวนเวลา ข้อสอบ วิชา คะแนน 

วันเสาร์ที่ 
4 มีนาคม 2566 

09.00 – 10.05 น. 65 นาที ฉบับที่ 1 
คณิตศาสตร ์ 20 

ภาษาไทย 20 

10.05 – 11.10 น. 65 นาที ฉบับที่ 2 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 20 

สังคมศึกษา 20 
11.10 – 12.00 น. 50 นาที ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ 2 40 

รวม 120 
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 8. รายการค่าใช้จ่ายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ 

 8.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายการจดัการเรียนการสอนส าหรับห้องเรียนพิเศษ 
มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน 

6,600 

2 ค่าประกันอุบัติเหตุ / ปี 300 

3 ค่าตรวจสุขภาพ/ป ี 200 

4 
- ค่าคู่มอืนักเรียน 100  บาท 
- ค่าบัตรนักเรียนแบบพิเศษ  300 บาท 

400 

5 ค่าปฐมนิเทศ 150 

6 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา 
- ค่าสมาชิกแรกเข้า สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา 
- ค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา ปีละ 

 
100 
200 

7 ค่าบัตรส่งเสริมมารยาทในการรับประทานอาหาร 200 

รวม 8,150 

8.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์(GIFTED) 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าใช้จ่ายการจดัการเรียนการสอนส าหรับห้องเรียนพิเศษ 

มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน 
17,500 

2 ค่าประกันอุบัติเหตุ / ปี 300 
3 ค่าตรวจสุขภาพ/ป ี 200 

4 
- ค่าคู่มอืนักเรียน 100 บาท 
- ค่าบัตรนักเรียนแบบพิเศษ 300 บาท 

400 

5 ค่าปฐมนิเทศ 150 

6 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา 
- ค่าสมาชิกแรกเข้า สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา 
- ค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา ปีละ 

 
100 
200 

7 ค่าบัตรส่งเสริมมารยาทในการรับประทานอาหาร 200 
รวม  19,050 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hi
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8.3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 
 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าใช้จ่ายการจดัการเรียนการสอนส าหรับห้องเรียนพิเศษ 

มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน 
17,500 

2 ค่าประกันอุบัติเหตุ / ปี 300 
3 ค่าตรวจสุขภาพ/ป ี 200 

4 
- ค่าคู่มอืนักเรียน 100  บาท 
- ค่าบัตรนักเรียนแบบพิเศษ  300 บาท 

400 

5 ค่าปฐมนิเทศ 150 

6 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา 
- ค่าสมาชิกแรกเข้า สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา 
- ค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา ปีละ 

 
100 
200 

7 ค่าบัตรส่งเสริมมารยาทในการรับประทานอาหาร 200 
รวม  19,050 

           
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2566 

                                                 
 

(นายนโรดม  นรินทร์รัมย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา  


