
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสารวิทยา 
เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  (ห้องเรียนปกติ) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
________________________ 

 ด้วยโรงเรียนสารวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษา       
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย     
ถูกต้อง สอดคล้องกับ ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงก าหนด
รายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้  
1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า 
       หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 
 1.2  เป็นโสด 
2.  ประเภทและจ านวนการรับ รับนักเรียนจ านวน 450 คน โดยแบ่งประเภทการรับ ดังนี้  
 2.1  ประเภทนักเรียน ในพื้นที่และนอกพื้นที่บริการ จ านวน 415 คน ดังนี้ 
       2.1.1  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  
   -  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการโดยการสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET รายบุคคล 
      จ านวน 270  คน 
         2.1.2  นักเรียนทั่วไป  
     - นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET รายบุคคล จ านวน 145 คน 
      O-NET เฉพาะ 4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
      ภาษาอังกฤษ 
 2.2  รับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ จ านวน 20 คน รายละเอียดตามข้อ 4.3 
 2.3  รับนักเรียนความสามารถพิเศษ จ านวน 15 คน รายละเอียดตามข้อ 4.4   
      จ าแนกประเภทความสามารถพิเศษ ดังนี้ 
   1.  กีฬา  ได้แก่  กีฬายูโดหรือเฉพาะกีฬาประเภทบุคคล 
   2.  ศิลปะ  ได้แก ่ นาฏศิลป์  ทัศนศิลป์  ดนตรีไทยและดนตรีสากล  

 หมายเหตุ  จ านวนนักเรียนแต่ละประเภทสามารถยืดหยุ่นตามความสามารถ  
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3.  หลักฐานการสมัคร 

3.1  ใบแจ้งความจ านงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.Bangkok2.org  หรือ         
      www.srv.ac.th กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจ านง เพ่ือน าไปยื่นสมัคร  

       ณ โรงเรียนที่ได้แจ้งความจ านงไว้ 
 กรณีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการให้ดาวน์โหลด เอกสารรับรองการอาศัยอยู่จริงจากเว็บไซต์ของ     

โรงเรียนสารวิทยา www.srv.ac.th  โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรอง  
  กรณนีักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอาศัยในบ้านพักข้าราชการให้ดาวน์โหลดเอกสารรับรองสิทธิ์

พักอาศัยจากหน่วยงานตามแบบฟอร์ม จากเว็บไซต์ของโรงเรียน www.srv.ac.th   
3.2   ทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครองฉบับจริง (ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับส าเนาเอกสาร 

1 ชุด หากไม่มีฉบับจริงให้ไปคัดส าเนาที่เขต) 
 3.3  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า  หรือ หลักฐานที่แสดงว่า   

         ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือ เทียบเท่า (ใบรับรองผลการเรียน)    
                     พร้อมส าเนา (รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ชุด 
 3.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O–NET) ใช้เฉพาะยื่นสมัครสอบคัดเลือก     

        ประเภทห้องเรียนปกติ หากไม่มีหลักฐานผลการสอบ O–NET สามารถยื่นสมัครได้  
        แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนที่ค านวณคะแนนจาก O–NET 
  3.5  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
          3.6  หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ให้น าฉบับจริงแสดงพร้อมส าเนาเอกสาร 1 ชุด) 
       หรือเอกสารตามที่โรงเรียนก าหนด 
 3.7  นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเองและแต่งเครื่องแบบนักเรียนของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

4.  ก าหนดการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครทุกประเภท 
 4.1  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
         คุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

1. นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ป ี

นับถึงวันที ่16 พฤษภาคม 2562 และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 

2. กรณีท่ีนักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคบั พ.ศ.2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพ้ืนที่บริการ ให้มี
การพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้าน
หรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 

  เขตพื้นที่บริการ โรงเรียนสารวิทยา มีดังนี้ 
        1.  เขตจตุจักร  

แขวงเสนานิคม (ท้ังแขวง) ได้แก่  
                      - ถนนพหลโยธิน ซอย 32 (ฝั่งซ้ายเลขคี่ ซอยเสนานิคม 1-17) 

  - ถนนพหลโยธิน ซอย 34 36 38 40 42 44 46 
           แขวงลาดยาว (บางส่วน) ได้แก่   
               - ถนนพหลโยธิน ซอย 43 45 47 49/1 

            - ถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)   
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2.  เขตหลักสี่  
 แขวงตลาดบางเขน (บางส่วน) ได้แก่  

                - ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 1,3 
                 - ถนนวิภาวดี ซอย 54 56 58 60 64 66 68 
                - ถนนวิภาวดี ซอย 62 (สโมสรต ารวจ) 
         

3.  เขตบางเขน  
  แขวงอนุสาวรีย์ (บางส่วน) ได้แก่   

            - ถนนพหลโยธิน ซอย 49/2 (กองการภาพกรมการทหารสื่อสาร)
            - ถนนพหลโยธิน ซอย 51 53 55 
            - วัดพระศรีมหาธาตุ 
            - กรมทหารราบที่ 11 
            - ช.พันช่าง (กองพันทหารช่าง) 
            - ถนนรามอินทรา ซอย 2 4 
            - ถนนลาดปลาเค้า ซอย 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 
 โดยนักเรียนต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน พักอยู่อาศัย อย่างน้อย 2  ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 

2562(เข้าอยู่ภายใน 16 พฤษภาคม 2560)  นักเรียนพื้นที่บริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้สิทธิ์สอบ และ
ขอให้จัดที่เรียน กรณีที่นักเรียนสอบไม่ได้ โรงเรียนจะจัดไปยังโรงเรียนเครือข่าย  
  3.  หลักฐานการสมัคร ตามข้อ 3 
  4.  ก าหนดการ 
   *  กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจ านงที่เว็บไซต์  http://www.Bangkok2.org   
       หรือ www.srv.ac.th   
   *  รับสมัคร : 22 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
       (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 
                                   ณ หอประชุมรัชมงคล โดยสมัครในวันที่ก าหนด ในใบแจ้งความจ านง       
                *  สอบข้อเขียน :  30 มีนาคม 2562   เวลา 09.00 – 15.30  น. 
              *  ประกาศผลและรายงานตัว  :  3 เมษายน 2562   เวลา 09.00 – 16.30 น. 
   *  ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว  :  8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
  5.  นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา      
                มัธยมศึกษา เขต 2 จัดสรรที่เรียน (กรณีที่สอบไม่ได้) 
      ยื่นความจ านง  วันที่ 7 – 9 เมษายน 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้น      

                   วันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่เป็นเขตพ้ืนที่บริการของนักเรียน 
ประกาศผล   วันที่ 11 เมษายน 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.  
                   ณ โรงเรียนที่เป็นเขตพ้ืนที่บริการของนักเรียน และส านักงานเขต

    พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 18 เมษายน 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ  

     โรงเรียนที่จัดสรร 
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4.2  ประเภทนักเรียนทั่วไป นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 
       คุณสมบัติของผู้สมัคร 
       1. คุณสมบัติผู้สมัคร ตามข้อ 1 
       2. ไม่จ ากัดพ้ืนที่การอยู่อาศัย (นอกเขตพ้ืนที่บริการ) 
       3. หลักฐานการสมัคร ตามข้อ3 
       4. ก าหนดการ 
   *  กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจ านงที่เว็บไซต์  http://www.Bangkok2.org  
       หรือ www.srv.ac.th   
                           *  รับสมัคร : 22 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.      
       (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 
                                   หอประชุมรัชมงคล โดยสมัครในวันที่ก าหนดในใบแจ้งความจ านง             
                           *  สอบข้อเขียน  : 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น.    
   *  ประกาศผลและรายงานตัว  :  3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
   *  ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว  : 8 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. 
 4.3  การรับนักเรียนกรณีเงื่อนไขพิเศษ 
               4.3.1 เงื่อนไขและคุณสมบัติที่ก าหนด 

1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไข  
    และข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ตามมติ  
    คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 

  2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
  3. นักเรียนที่เป็นบุตรของผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์
      ดูแลเป็นพิเศษ 
  4.. นักเรียนเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 

      4.3.2 ก าหนดการรับนักเรียนตามเงื่อนไขพิเศษ 
  1. นักเรียนยื่นใบสมัครในวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30  พร้อมแสดง   
                         หลักฐาน หรือเอกสารประกอบฉบับจริง  (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 
  2. ประกาศผลและรายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
  3. มติคณะกรรมการรับนักเรียนให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  4. ประชุมผู้ปกครองและมอบตัววันที่ 8 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. 
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4.4  การรับนักเรียนความสามารถพิเศษ   
     4.4.1  ประเภทความสามารถพิเศษ ดังนี้   
       1.  กีฬา   ได้แก่   กีฬายูโดหรือเฉพาะกีฬาประเภทบุคคล 
        2.  ศิลปะ  ได้แก่  นาฏศิลป์  ทัศนศิลป์  ดนตรีไทยและดนตรีสากล  

หมายเหตุ การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ กรณีที่ไม่มีนักเรียน มาสมัครในสาขา
ประเภท นั้นหรือความสามารถไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนสารวิทยาจะ
พิจารณาจากสาขาประเภทอ่ืน ที่มีผู้มาสมัครและผ่านเกณฑ์การประเมิน  

     4.4.2  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
       1. คุณสมบัติผู้สมัคร ตามข้อ 1 
       2. ไม่จ ากัดพ้ืนที่การอยู่อาศัย (นอกเขตพ้ืนที่บริการ) 
       3. หลักฐานการสมัคร ตามข้อ3 
       4. แฟ้มสะสมผลงาน , รางวัลที่ได้รับ  ให้น ามาในวันสมัคร (วันที่ 22-23 มีนาคม 2562) 
       5. ก าหนดการ 
   *  กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจ านงที่เว็บไซต์  http://www.Bangkok2.org  
       หรือ www.srv.ac.th   
                           *  รับสมัคร : 22 – 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
                                   ณ หอประชุมรัชมงคล โดยสมัครในวันที่ก าหนดในใบแจ้งความจ านง             
                           *  สอบคัดเลือก  : 25 มีนาคม 2562 ณ สถานที่ที่แต่ละประเภทของความสามารถ     
                                  พิเศษก าหนดในวันรับสมัคร    
   *  ประกาศผลและรายงานตัว     :  27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
   *  ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว  : 8 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. 

หมายเหตุ  กรณีนักเรียนไม่ผ่านความสามารถพิเศษ ให้เข้าสอบคัดเลือกตามปกติ                       
              ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 

5.  การสอบคัดเลือกของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป 
5.1  โรงเรียนจะคัดเลือกจากคะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบโรงเรียน 5 วิชาหลักคิดคะแนนเป็นร้อยละ 70    
      ร่วมกับคะแนน O–NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
      และภาษาอังกฤษ  คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30 

 5.2  ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  

วัน  เดือน  ปี เวลา จ านวนเวลา วิชา คะแนน 

30 มีนาคม 2562 

09.00 – 10.00 น. 60 นาที คณิตศาสตร์ 50 
10.05 – 11.05 น. 60 นาที ภาษาอังกฤษ 50 

พักกลางวัน 
12.00 – 13.00 น. 60 นาที วิทยาศาสตร์ 50 
13.05 – 14.05 น. 60 นาที สังคมศึกษา 50 
14.10 – 15.10 น. 60 นาที ภาษาไทย 50 

  

/หมายเหตุ... 

http://www.bangkok2.org/
http://www.srv.ac.th/
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หมายเหตุ ประกาศผลสอบคะแนนการสอบ โดยเรียงรายชื่อตามล าดับคะแนนสอบของผู้เข้า
สอบแข่งขันได้ทุกคน กรณีที่มีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาตามล าดับ ดังนี้  

1. พิจารณาคะแนนรวม O-NET 
2. พิจารณาคะแนน O-NET รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษตามล าดับ 
3. พิจารณาจากล าดับที่ สมัครตามเลขประจ าตัวผู้สมัครของโรงเรียนสารวิทยา 

5.3  แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  1. แต่งเครื่องแบบนักเรียน 
  2. เวลา 08.30 น. ขอให้นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคน เข้าแถวพร้อมกันที่ลานกีฬา  
      เพื่อรับฟังค าชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  3. ผู้สอบมาถึงห้องสอบเกิน 15 นาที หลังเวลาเริ่มสอบ ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ  
      และอนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบไม่เกิน 10 นาที ในแต่ละรายวิชา 
  4. ไม่อนุญาตให้น ากระเป๋าเครื่องเขียนเข้าห้องสอบ ให้น าเข้าได้เฉพาะปากกา,ดินสอ 2B, 
      ยางลบ ส าหรับใช้ในการสอบเท่านั้น      
  5. ไม่อนุญาตให้น าโทรศัพท์มือถือ/เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
  6. น าบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการก ากับห้องสอบ 
  7. ลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบทุกรายวิชา 

6.  แผนการเรียนพิเศษ 
 ส าหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อห้องเรียนจีน โดยเพ่ิมเติมด้านภาษาต่างประเทศที่ 2 
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่จัดให้เรียนตามปกติ โดยมีแผนการเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาจีนเข้มข้น 1 
ห้องเรียน จ านวน  45  คน (เรียนภาษาจีน 5 - 7  คาบ : สัปดาห์) ให้แสดงความจ านงตั้งแต่วันสมัครเรียน 
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7.  ค่าใช้จ่าย  ในการระดมทรัพยากรตามที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ตามหนังสือที่  ศธ 04232/561  ลงวันที่  31  มกราคม  2562 

รายการค่าใช้จ่ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ล า
ดับ 

รายการ 
ประเภทห้องเรียน/จ านวนเงิน(บาท) 

ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนจีน 
1 เงินระดมทรัพยากร (4 รายการ) 

    -  ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ    900  บาท 
    - ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้ 
      นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้                                                   
      (1 เครื่อง : นักเรียน  20 คน)   500  บาท 
   - ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ   500  บาท 
   - ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา    600   บาท 

2,500 2,500 

2 - ค่าสมาชิกแรกเข้า สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา 
- ค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา ปีละ 

100 
200 

100 
200 

3 ค่าบัตรส่งเสริมมารยาทในการรับประทานอาหาร (ม.1 – ม.3) 200 200 
4 ค่าประกันอุบัติเหตุ / ปี 250 250 
5 ค่าตรวจสุขภาพ/ปี 250 250 

6 
เงินค่าห้องเรียนปรับอากาศ  
(เฉพาะห้องเรียนที่ติดเครื่องปรับอากาศ) 

- 600 

7 ค่าภาษาจีน - 3,500 
รวม (ประมาณ) 3,500 7,600 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

                                                     
       (นายประวัติ  สุทธิประภา) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 
 


