แนวปฏิบัติเตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
ประจาปีการศึกษา 2562
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ เทียบเท่ำ
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 2561
1.2 เป็นโสด
2. ประเภทการรับนักเรียน โดยแบ่งประเภทกำรรับ ดังนี้
2.1 ประเภทนักเรียน ในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่บริการ
2.1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรโดยกำรสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O – NET รำยบุคคล
2.1.2 นักเรียนทั่วไป
นักเรียนทั่วไปโดยกำรสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O – NET รำยบุคคล O – NET เฉพำะ 4
วิชำหลัก ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และสังคมศึกษำ
2.2 รับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ รำยละเอียดตำมข้อ 3.3
2.3 รับนักเรียนความสามารถพิเศษ จำแนกประเภทควำมสำมำรถพิเศษ ดังนี้
1. กีฬำ ได้แก่ ยูโดและเฉพำะกีฬำประเภทบุคคล
2. ศิลปะ ได้แก่ นำฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสำกล
หมายเหตุ จานวนนักเรียนแต่ละประเภทความสามารถพิเศษ สามารถยืดหยุ่นตามความสามารถ
3. ประเภทของนักเรียน
3.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริกำร
ของโรงเรียน คือ
1. เขตจตุจักร แขวงเสนานิคม (ทั้งแขวง) ได้แก่
- ถนนพหลโยธิน ซอย 32 – 46
แขวงลาดยาว (บำงส่วน) ได้แก่
- ถนนพหลโยธิน ซอย 43 – 49/1
- ถนนงำมวงศ์วำน (ฝั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์)
2. เขตหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน (บำงส่วน) ได้แก่
- ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 1,3
- ถนนวิภำวดี ซอย 54 – 68

-23. เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ (บำงส่วน) ได้แก่
- ถนนพหลโยธิน กรมทหำรรำบที่ 11 , ช.พันช่ำง
ซอย 49/2 – 55, วัดพระศรีมหำธำตุ
- ถนนรำมอินทรำ ซอย 2, 4
- ถนนลำดปลำเค้ำ ซอย 71 – 93 (เฉพำะฝั่งเลขคี่)
โดยมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้า
บ้านและนักเรียนอาศัยอยู่จริง เจ้าของบ้านที่มีหลักฐานแสดงการอยู่อาศัยชัดเจนอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่
16 พฤษภาคม 2562 (เข้าอยู่ภายใน 16 พฤษภาคม 2560) นักเรียนพื้นที่บริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะ
ได้สิทธิ์สอบ และขอให้จัดที่เรียน กรณีที่นักเรียนสอบไม่ได้โรงเรียนจะจัดไปยังโรงเรียนเครือข่าย
3.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริกำร ไม่จำกัดพื้นที่กำรอยู่อำศัย และนักเรียนใน
พื้นที่บริกำรไม่ครบสมบูรณ์ตำมคุณสมบัติ
3.3 ประเภทนักเรียนกรณีเงื่อนไขพิเศษ มีเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังนี้
1. นักเรียนที่มีข้อตกลงในกำรจัดตั้งโรงเรียน (โรงเรียนสำรวิทยำมีข้อตกลงพิเศษ
กับกรมวิทยำศำสตร์ทหำรบก)
2. นักเรียนที่เป็นผู้ยำกไร้และด้อยโอกำส
3. นักเรียนที่เป็นบุตรของผู้เสียสละเพื่อชำติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับกำรสงเครำะห์
ดูแลเป็นพิเศษ
4. นักเรียนเป็นบุตรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรของโรงเรียน
3.4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
1. เป็นนักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำ หรือทำงด้ำนดนตรี ศิลปะ
2. ไม่จำกัดพื้นที่กำรอยู่อำศัย (นอกเขตพื้นที่บริกำร)
3. มีแฟ้มสะสมผลงำนและรำงวัลที่ได้รับ
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบแจ้งควำมจำนงสมัครเข้ำเรียน โดยเข้ำเว็บไซต์ http://www.Bangkok2.org หรือ
www.srv.ac.th กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งควำมจำนง เพื่อนำไปยื่นสมัคร
ณ โรงเรียนที่ได้แจ้งควำมจำนงไว้ (ระบบจะเปิดให้แจ้งควำมจำนงประมำณต้นเดือน
มีนำคม 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร)
4.2 หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำกำลัง
ศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 หรือ เทียบเท่ำ (ใบรับรองผลกำรเรียน)
พร้อมสำเนำ (รับรองสำเนำถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
4.3 ทะเบียนบ้ำนของนักเรียนและบิดำมำรดำฉบับจริง พร้อมทั้งสำเนำที่มีรำยชื่อนักเรียน
บิดำ มำรดำ จำนวน 1 ชุด ในกรณีที่อยู่ในเขตพื้นที่บริกำรต้องมีหลักฐำนที่แสดงควำมเกี่ยวข้อง
กับเจ้ำบ้ำนในฐำนะ บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองที่นักเรียนได้อำศัยอยู่จริง
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่สามารถนาทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดง ให้ไปคัดสาเนาที่สานักงานเขต

-34.4 รูปถ่ำยหน้ำตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน สีหรือขำวดำ ขนำด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4.5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติพื้นฐำน (O – NET) ใช้เฉพำะยื่นสมัครสอบคัดเลือก
ประเภทห้องเรียนปกติ หำกไม่มีหลักฐำนผลกำรสอบ O – NET ก็สำมำรถยื่นสมัครได้
แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนที่คำนวณคะแนนจำก O – NET
4.6 หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) หรือตำมที่โรงเรียนกำหนด เช่น
- กำรเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล (ให้นาฉบับจริงแสดงพร้อมสาเนาเอกสาร 1 ชุด)
- ใบรับรองสิทธิ์พักอำศัยหำกเป็นบ้ำนพักรำชกำร ให้ใช้ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนสารวิทยา
กาหนดเท่านั้น ดำวโหลดที่ www.srv.ac.th
- กรณีทผี่ ู้ปกครองนักเรียนมียศหรือตำแหน่ง แต่เอกสำรที่นำมำไม่ได้ระบุยศหรือตำแหน่ง ต้อง
แนบสำเนำบัตรรำชกำรที่แสดงยศหรือตำแหน่งนั้น
4.7 นักเรียนต้องมำสมัครด้วยตนเองและแต่งเครื่องแบบนักเรียนของชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
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