
 

  

ประกาศโรงเรียนสารวิทยา 
เรื่อง การรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หองเรียนพิเศษ  

ประจําปการศึกษา 2566 
________________________ 

                         ดวยโรงเรียนสารวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เปดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2566 หองเรียนพิเศษ จํานวน 6 หองเรียน คือ หองเรียนพิเศษ
ภาษาจีนเขมขน หองเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเขมขน หองเรียนพิเศษภาษาญี่ปุน หองเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส 
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเขมขน 
เพื่อใหการรับนักเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง สอดคลองกับประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2566 และประกาศสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จึงกําหนดรายละเอียดการรับนักเรียน ดังนี้ 

1. จํานวนการรับนักเรียน หองเรียนพิเศษ จํานวน 6 หองเรียน คือ 
 1.1  หองเรียนพิเศษภาษาจีนเขมขน                    จํานวน 1  หองเรียน   รับนักเรียน 36  คน 
 1.2  หองเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเขมขน               จํานวน 1  หองเรียน   รับนักเรียน 36  คน 
 1.3  หองเรียนพิเศษภาษาญี่ปุน                    จํานวน 1  หองเรียน   รับนักเรียน 36  คน 
 1.4  หองเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส                    จํานวน 1  หองเรียน   รับนักเรียน 36  คน 
 1.5  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเขมขน     จํานวน 1  หองเรียน   รับนักเรียน 36  คน 
 1.6  หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี   จํานวน 1  หองเรียน   รับนักเรียน 36  คน 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 คุณสมบัติพื้นฐาน 

1. สําเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา 
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2565 หรือเทียบเทา 

       2. เปนโสด 
      3. สุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง 
       4. มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางด ี

5. ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 
   2.1 คุณสมบัติของผูสมัครหองเรียนพิเศษภาษาจีนเขมขน 
       1. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไมต่าํกวา 2.75    

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 หรือ
นักเรียนที่เรียนหองเรียนภาษาจีนมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวิชาภาษาจีน ไมต่ํากวา 2.75      
(ตองมีหนวยกิตมากกวาหรือเทียบเทาภาษาอังกฤษพื้นฐาน) 

    3. มีความสนใจและพัฒนาดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
   2.2 คุณสมบัติของผูสมัครหองเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเขมขน 
      1. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไมต่าํกวา 2.75   
       2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 
       3. มีความสนใจและพัฒนาดานภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี    
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   2.3 คุณสมบัติของผูสมัครหองเรียนพิเศษภาษาญี่ปุน 
      1. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไมต่าํกวา 2.50   

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 หรือ      
มีผลสอบวัดระดับความรูภาษาญี่ปุนJLPT ระดับ N5 หรือมากกวา 

       3. มีความสนใจและพัฒนาดานภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน  
   2.4 คุณสมบัติของผูสมัครหองเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส 
       1. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไมต่าํกวา 2.50    
      2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 
       3. มีความสนใจและพัฒนาดานภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส 

   2.5 คุณสมบัติของผูสมัครหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเขมขน (GIFTED) 
       1. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไมต่าํกวา 3.00    
       2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวชิาวทิยาศาสตรพื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 
       3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวชิาคณติศาสตรพื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 
    4. มีความสนใจและพัฒนาดานวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   2.6 คุณสมบัติของผูสมัครหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
       1. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไมต่าํกวา 2.75    
       2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวชิาวทิยาศาสตรพื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75    
       3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวชิาคณติศาสตรพื้นฐาน 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75    
    4. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวชิาคอมพิวเตอร 5 ภาคเรียน ไมต่าํกวา 2.75    
    5. มีความสนใจและพัฒนาดานวทิยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยี 
**หมายเหตุ ผูสมัครควรใหโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดออกใบรับรอง หรือคดิคะแนนเฉลี่ยใหตามระบุในคุณสมบัติ 
3. หลักฐานการสมัคร  

3.1  ใบแจงความจาํนงสมัครเขาเรียน โดยเขาเว็บไซต www.srv.ac.th กรอกขอมูลใหครบถวน และพิมพ
ใบแจงความจํานง เพื่อนาํมายื่นสมัครในระหวางวนัที่ 14-18 กุมภาพันธ 2566 

3.2  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวากําลัง     
ศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2565 หรือเทียบเทา (ปพ.7) 

 3.3  ใบรับรองผลการเรยีนตามที่ระบุในคุณสมบตัิ 
3.4  สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน จํานวน 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
3.5  สําเนาทะเบียนบานของบิดา มารดา จํานวน 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

        ขอ 3.4 และ 3.5 กรณีไมมีฉบับจริง สามารถขอคัดสําเนาที่สํานักงานเขตมาเทียบเทาฉบับจริงได 
3.6  รูปถายหนาตรง แตงเครื่องแบบนักเรียนและไมสวมแวนตา สีหรือขาวดํา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว 

จํานวน 3 รูป และถายไมเกิน 6 เดือน 
3.7  หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกลุ  

 3.8  นักเรียนตองมาสมคัรดวยตนเองและแตงเครื่องแบบนักเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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4. กําหนดการ 
 4.1 แจงความจํานง  :  5 – 18 กุมภาพันธ 2566  

   สามารถกรอกรายละเอียดและพิมพใบแจงความจํานงไดที ่www.srv.ac.th  
 4.2 รับสมัคร    :  14 – 18 กุมภาพันธ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

   ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคาร 9 (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
         4.3 สอบขอเขียน    :  5 มีนาคม 2566   รายละเอียดตามขอ 5 
 4.4 ประกาศผล     :  9 มีนาคม 2566    
 4.5 รายงานตวั      :  11 มีนาคม 2566   เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 4.6 มอบตัว   :  11 มีนาคม 2566   เวลา 09.00 – 12.00 น. 
5. การสอบคัดเลือก 

โรงเรียนจะดําเนินการคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน (แบบทดสอบของโรงเรยีน) 

 

 

 

ตารางสอบหองเรียนพิเศษภาษาจีนเขมขน ภาษาเกาหลีเขมขน ภาษาญี่ปุน และภาษาฝรั่งเศส 
วัน เดือน ป เวลา จํานวนเวลา ขอสอบ วิชา คะแนน 

วันอาทิตยที่  
5 มีนาคม 2566 

09.00 – 10.05 น. 65 นาท ี ฉบับที่ 1 
คณิตศาสตร 20 

ภาษาไทย 20 

10.05 – 11.00 น. 55 นาท ี ฉบับที่ 2 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 20 

สังคมศึกษา 20 

11.00 – 12.00 น. 60 นาท ี ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ 40 
รวม 120 

ตารางสอบหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี   
วัน เดือน ป เวลา จํานวนเวลา ขอสอบ วิชา คะแนน 

วันอาทิตยที่  
5 มีนาคม 2566 

09.00 – 09.55 น. 55 นาท ี ฉบับที่ 1 
คณิตศาสตร 30 

ภาษาไทย 20 

09.55 – 11.15 น. 80 นาท ี ฉบับที่ 2 
วิทยาศาสตร 30 

เทคโนโลยี 30 

11.15 – 12.00 น. 45 นาท ี ฉบับที่ 3 
สังคมศึกษา 20 
ภาษาอังกฤษ 20 

รวม 150 

ตารางสอบหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรเขมขน 
วัน เดือน ป เวลา จํานวนเวลา ขอสอบ วิชา คะแนน 

วันอาทิตยที ่
5 มีนาคม 2566 

09.00 – 10.15 น. 75 นาท ี ฉบับที่ 1 
คณิตศาสตร 40 

ภาษาไทย 20 

10.15 – 11.30 น. 75 นาท ี ฉบับที่ 2 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 40 

สังคมศึกษา 20 

11.30 – 12.00 น. 30 นาท ี ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ 20 
รวม 140 
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6. เกณฑการตดัสินและพิจารณารับนักเรียน 
   ผูสอบแขงขันไดจะตองสอบผานเกณฑที่โรงเรียนสารวิทยากําหนดดังนี้ 

6.1 ตองเปนผูสอบไดในลําดับ 1-36 ของหองเรียนพิเศษภาษาจีนเขมขน หองเรียนพิเศษภาษาเกาหลี
เขมขน หองเรียนพิเศษภาษาญี่ปุน หองเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรเขมขน และหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนจะประกาศ
รายชื่อผูสอบไดคะแนนรวมเรียงตามลําดับ และประกาศบัญชีสํารอง แยกตามหองเรียนพิเศษ 

6.2 หากมีคะแนนเทากันในลําดับสุดทาย จะพิจารณาดังนี้ 
- หองเรียนพิเศษภาษาจีนเขมขน หองเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเขมขน หองเรียนพิเศษภาษาญี่ปุน 
หองเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส จะพิจารณาจากคะแนนสอบขอเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ตามลําดับ หากคะแนนที่พิจารณา
ตามลําดับวิชาเทากันจะพิจารณาจากลําดับการสมัครสอบ 

- หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จะพิจารณาจากคะแนนสอบขอเขียน
วิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามลําดับ 
หากคะแนนที่พิจารณาตามลําดับวิชาเทากันจะพิจารณาจากลําดับการสมัครสอบ  

- หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเขมขน จะพิจารณาจากคะแนนสอบขอเขียนวิชา
วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
ตามลําดับ หากคะแนนที่พิจารณาตามลําดับวิชาเทากันจะพิจารณาจากลําดับการสมัครสอบ  

6.3 หากนักเรียนที่สอบผานตามลําดับในขอ 6.1 ไมมาดําเนินการรายงานตัวและ/หรือมอบตัว ตามวัน 
เวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ ์และโรงเรียนจะเรียกผูสอบผานในลําดับสํารองตอไป โดยจะประกาศ
เรียกลําดับสํารองทางเว็บไซตโรงเรียน www.srv.ac.th 

6.4 กรณีนักเรียนที่สอบผานตามลําดับในขอ 6.1 ดําเนินการรายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลาที่
กําหนดเรียบรอยแลว หากมีการสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะไมคืนคาใชจายที่ไดชําระมาแลวทุกกรณี 

7. แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
 7.1 แตงเครื่องแบบนักเรียนในวันสอบคัดเลือก 

7.2 เวลา 08.00-08.30 น. รายงานตัว ใหผูเขาสอบทุกคนเขาแถวพรอมกันที่ลานกีฬาโดม เพื่อรับฟงคําชี้แจง 
 7.3 ผูเขาสอบมาถึงหองสอบหลังเวลาเริ่มสอบเกิน 15 นาที ไมมีสิทธิ์เขาหองสอบ 
 7.4 ใหผูเขาสอบน่ังทําขอสอบจนหมดเวลาสอบในแตละวิชา 

7.5 ไมอนุญาตใหนํากระเปาเครื่องเขียนเขาหองสอบ ใหนําเขาไดเฉพาะปากกาดินสอ 2B และยางลบ     
สําหรับใชในการสอบเทานั้น 

7.6 ไมอนุญาตใหนํานาฬิกาดิจิตอล Smart Watch โทรศัพทมือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 
และใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยใส
หนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง ลางมือดวยเจลแอลกอฮอลหรือสบูลางมือ ฯลฯ 

7.7 นําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกใหที่มีรูปถาย (ตองเปน
บัตรตัวจริง หามใชรูปถายบัตร) มาแสดงตอกรรมการกํากับหองสอบ 

 7.8 ลงชื่อในบัญชีรายชื่อผูเขาสอบทุกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 hi
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8. รายการคาใชจายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หองเรียนพิเศษ  
 8.1 หองเรียนพิเศษภาษาจีนเขมขน ภาษาเกาหลีเขมขน ภาษาญี่ปุน และภาษาฝรั่งเศส 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาใชจายการจดัการเรียนการสอนสําหรับหองเรียนพิเศษ 
มุงเนนสงเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน 

7,100 

2 คาประกันอุบัติเหตุ / ป 300 

3 คาตรวจสุขภาพ/ป 200 

4 
- คาคูมอืนักเรียน 100  บาท 
- คาบัตรนักเรียนแบบพิเศษ  300 บาท 

400 

5 คาปฐมนิเทศ 150 

6 
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา 
- คาสมาชิกแรกเขา สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา 
- คาบํารุงสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา ปละ 

 
100 
200 

7 คาบัตรสงเสริมมารยาทในการรับประทานอาหาร 200 

รวม   8,650 

8.2 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรเขมขน (GIFTED) 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาใชจายการจดัการเรียนการสอนสําหรับหองเรียนพิเศษ 
มุงเนนสงเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน 

10,000 

2 คาประกันอุบัติเหตุ / ป 300 

3 คาตรวจสุขภาพ/ป 200 

4 
- คาคูมอืนักเรียน 100  บาท 
- คาบัตรนักเรียนแบบพิเศษ  300 บาท 

400 

5 คาปฐมนิเทศ 150 

6 
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา 
- คาสมาชิกแรกเขา สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา 
- คาบํารุงสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา ปละ 

 
100 
200 

7 คาบัตรสงเสริมมารยาทในการรับประทานอาหาร 200 

รวม   11,550 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.  2566 

 
                                                        
            (นายนโรดม  นรินทรรัมย) 
                                                     ผูอํานวยการโรงเรียนสารวทิยา  


