
 

 

 ประกาศโรงเรียนสารวิทยา 
เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  (ห้องเรียนปกติ) 

 ประจ าปีการศึกษา 2562 

________________________ 

  ด้วยโรงเรียนสารวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดรับนักเรียน               
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วย                        
ความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี
การศึกษา 2562 และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงก าหนดรายละเอียดในการรับ
สมัคร ดังนี้  

1. ประเภทและจ านวนการรับ  

1.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสารวิทยาที่มีศักยภาพเหมาะสมตามแผนการรับ
นักเรียนของโรงเรียน โดยผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน จ านวน 343 คน 

1.2 นักเรียนทั่วไป จ านวน 107 คน 

1.2.1  นักเรียนทั่วไปที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET       
         รายบุคคลจ านวน 82 คน 
1.2.2  นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน     
         สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 คน    
         โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
    -    นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมี  

          เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562    
          ตามมติคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 

      -    นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
      -    นักเรียนที่เป็นบุตรของผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการ 
           สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
      -    นักเรียนเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 

 1.2.3  นักเรียนความสามารถพิเศษ จ านวน 15 คน 

2. แผนการเรียนและจ านวนรับนักเรียนทั่วไป  

 1. ภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น   (1 ห้องเรียน)  จ านวน   9  คน 
 2. ภาษาอังกฤษ – เทคโนโลยี  (1 ห้องเรียน)  จ านวน   9  คน 
 3. ภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส  (1 ห้องเรียน)  จ านวน   9  คน 
 4. คณิตศาสตร์  – ภาษาอังกฤษ  (3 ห้องเรียน)  จ านวน 27  คน 
 5. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (3 ห้องเรียน)  จ านวน 27  คน 
 6. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เข้มข้น (1 ห้องเรียน) จ านวน 26  คน 

                             /3 เกณฑ์การรับ
... 
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3.  เกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (เดิม) ของโรงเรียนสารวิทยา/นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
     โรงเรียนอ่ืนๆ /ความสามารถพิเศษ/เงื่อนไขพิเศษ  ดังนี้ 
  3.1  รับนักเรียนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (เดิม) โรงเรียนสารวิทยา          

การคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าแผนการเรียน โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

     3.1.1   เป็นนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อโรงเรียนสารวิทยา  
3.1.2   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย โดยผ่านการคัดกรองจากกลุ่มบริหารงานบุคคลแล้ว 
3.1.3    ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าแผนการเรียน โรงเรียนสารวิทยา 
3.1.4 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 

หากนักเรียนไม่จบหลักสูตรภายในก าหนดถือว่านักเรียนไม่ได้สิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 4 โรงเรียนสารวิทยา ทั้งนี้ นักเรียนจะเรียกร้องสิทธิ ใดๆ ไม่ได้ 

ก าหนดการรับนักเรียน ม.3 เดิม (โรงเรียนสารวิทยา) เข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ม. 4 ดังนี้ 

วันที่ รายละเอียด 
    29     มกราคม      2562 
    1-7      กุมภาพันธ์   2562 
    7    มีนาคม       2562 
    14     มีนาคม       2562 
    5     เมษายน      2562 
    9     เมษายน      2562 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเลือกแผนการเรียน 
รับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกแผนการเรียน ที่งานแนะแนว    
สอบคัดเลือกเข้าแผนการเรียน 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
รายงานตัว 
มอบตัว      

  
 นักเรียนต้องเข้าท าการยื่นใบสมัคร เลือกแผนการเรียน รายงานตัวและท าการมอบตัว ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนดให้  หากนักเรียนไม่ด าเนินการตามที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอน โรงเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ และจะ
ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารวิทยา ส าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก
นักเรียนมีสิทธิ์สมัครสอบในรอบรับนักเรียนทั่วไป         

 3.2  การรับนักเรียนทั่วไป (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนสารวิทยา หรือ โรงเรียนอื่น 
                โดยการสอบคัดเลือก) 
  3.2.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร (ทุกแผนการเรียนยกเว้นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ
   คณิตศาสตร์เข้มข้น) 
   1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของ   
         กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
           ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 
               2. เป็นโสด 
   3. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
   4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
    
         /3.2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร... 
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  3.2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น) 
   1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของ   
         กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
           ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 
               2. เป็นโสด 
   3. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
   4. มีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.25 
   5. มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ รวม 5  ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.25 
   6. มีความชอบ และสนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   7. เป็นผู้มีวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   8. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่  
  3.2.3   หลักฐานการสมัคร… 
   1. ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.srv.ac.th ยื่นสมัครได้ที่ 
       หอประชุมรัชมงคล 

2. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่าหรือ     
    หลักฐานแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใบรับรองผลการศึกษา             
    ปีการศึกษา 2561) ใบแสดงผลการเรียน (5 ภาคเรียน) พร้อมทั้งรับรองส าเนา 
    ถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

   3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET)  
4. น าทะเบียนฉบับจริงที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดามาแสดงยืนยันหากเจ้าของบ้าน   
    ไม่ใช่ บิดา มารดา ต้องน าทะเบียนฉบับจริงของเจ้าของบ้านมาแสดงยืนยันความ 
    เกี่ยวข้องกับนักเรียน                  

   5. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว  
       จ านวน 3 รปู 
 6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้น าฉบับจริงมาแสดง 
     พร้อมส าเนาเอกสาร จ านวน 1 ชุด หรือเอกสารตามที่โรงเรียนก าหนด 
                         7. นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง แต่งกายชุดนักเรียน (ผู้ปกครองไม่ต้องมา) 

  3.2.4  ก าหนดการ 
   รับสมัคร    : 22 - 27 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.      
        (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 
   สอบคัดเลือก  : 31 มีนาคม 2562         เวลา 09.00 น. 
                         ประกาศผลรายงานตัว  : 6 เมษายน 2562          เวลา 09.00 – 16.30 น.    
                   มอบตัว    : 9 เมษายน 2562          เวลา 09.00 – 16.30 น. 
 3.3 การรับนักเรียนความสามารถพิเศษ 
  3.3.1  ประเภทความสามารถพิเศษ ดังนี้ 
   1.  กีฬา    ได้แก ่  เฉพาะกีฬาฟุตบอล 
   2.  ดนตรี  ได้แก่   นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล  

 หมายเหตุ   การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ กรณีที่ไม่มีนักเรียนมาสมัครในสาขา
   ประเภท นั้น หรือความสามารถไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนสารวิทยาจะ
   พิจารณาจากสาขาประเภทอ่ืน ที่มีผู้มาสมัครและผ่านเกณฑ์การประเมิน 

            /3.3.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร... 

http://www.srv.ac.th/
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  3.3.2  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
        1. คุณสมบัติผู้สมัคร ตามข้อ 2.2.1 
       2. ไม่จ ากัดพ้ืนที่การอยู่อาศัย (นอกเขตพ้ืนที่บริการสามารถสมัครได้) 
        3. หลักฐานการสมัคร ตามข้อ 2.2.2 
            4. แฟ้มสะสมผลงาน , รางวัลที่ได้รับ  ให้น ามาในวันสมัคร 
                                  (วันที่ 22-23 มีนาคม 2562)    

3.3.3 ก าหนดการ 
   1. รับสมัคร : 22 – 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
                                   ณ หอประชุมรัชมงคล  
                           2. สอบคัดเลือก  : 25 มีนาคม 2562 ณ สถานที่ที่แต่ละประเภทของ 
                                   ความสามารถพิเศษก าหนดในวันรับสมัคร    
   3. ประกาศผลและรายงานตัว :  27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
   4. ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว :   9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

หมายเหตุ  กรณีนักเรียนไม่ผ่านความสามารถพิเศษ ให้เข้าสอบคัดเลือกตามปกติ 
                        ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 

  3.4 การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
           3.4.1 เงื่อนไขและคุณสมบัติที่ก าหนด (ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการ 
          ศึกษาขั้นพื้นฐาน)  ดังนี้ 

1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมี   
เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
ตามมติคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 

    2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3. นักเรียนที่เป็นบุตรของผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการ  
    สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 

   4.. นักเรียนเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
  3.4.2 ก าหนดการรับนักเรียนกรณีเงื่อนไขพิเศษ  
   1. นักเรียนสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.srv.ac.th  และยื่นสมัคร ในวันที่ 
      22-27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 
       ณ หอประชุมรัชมงคล  
   2. หลักฐานที่ใช้สมัคร ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้านที่มี ชื่อนักเรียน บิดา มารดา พร้อม
      รับรองส าเนาถูกต้อง, หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือ
                เทียบเท่าหรือใบรับรองผลการศึกษาปี 2561 และรูปถ่ายหน้าตรง เครื่องแบบ
      นักเรียนขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
   3. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ตั้งแต่ 09.00 - 16.30 น. 
   4. นักเรียนที่โรงเรียนรับตามเงื่อนไขพิเศษ โรงเรียนจะด าเนินการจัดแผนการเรียน
       ให้กับนักเรียนตามคะแนน หรือความเหมาะสมจ าเป็น 
   5. มติคณะกรรมการรับนักเรียนให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
   6. ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่ 09.00 - 16.30 น. 
                  
          
          /4 การสอบคัดเลือก...... 
 

http://www.srv.ac.th/
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4. การสอบคัดเลือกของนักเรียนทั่วไป 
  4.1 โรงเรียนจะคัดเลือกคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบโรงเรียน 5 วิชา หลัก คิดคะแนนเป็น  
        ร้อยละ70 รวมกับคะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดคะแนนเป็นร้อยละ30 
  4.2 ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

หมายเหตุ ประกาศผลสอบคะแนนการสอบ โดยเรียงรายชื่อตามล าดับคะแนนสอบของผู้เข้า
สอบแข่งขันได้ทุกคน กรณีที่มีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาตามล าดับ ดังนี้  

1. พิจารณาจากคะแนนรวม O-NET 
2. พิจารณาจากคะแนน O-NET รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย ตามล าดับ 
3. พิจารณาจากล าดับที่ สมัครตามเลขประจ าตัวผู้สมัครของโรงเรียนสารวิทยา 

4.3 ระเบียบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
   1. แต่งเครื่องแบบนักเรียน 
   2. เวลา 08.30 น. ขอให้นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคน เข้าแถวพร้อมกันที่ลานกีฬา  
       เพ่ือรับฟังค าชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
   3. ผู้สอบมาถึงห้องสอบเกิน 15 นาที หลังเวลาเริ่มสอบ ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
   4. ให้ผู้เข้าสอบนั่งท าข้อสอบจนหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา 
   5. ไม่อนุญาตให้น ากระเป๋าเครื่องเขียนเข้าห้องสอบ ให้น าเข้าได้เฉพาะปากกา, 
          ดินสอ 2B ,ยางลบ ส าหรับใช้ในการสอบเท่านั้น 
   6. ไม่อนุญาตให้น าโทรศัพท์มือถือ/เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
   7. น าบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการก ากับห้องสอบ 
   8. ลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบทุกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสอบ  
วัน เดือน ปี เวลา จ านวนเวลา วิชา คะแนน 

31 มีนาคม 62 

09.00 – 10.30 น. 
10.35 – 11.35 น 

90 นาที 
60 นาที 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  

50 
50 

พักกลางวัน  
12.35 – 13.35 น. 
13.40 – 14.30 น. 
14.35 – 15.25 น. 

60 นาที 
50 นาที 
50 นาที 

วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย 

สังคมศึกษาฯ 

50 
25 
25 
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 5. ค่าใช้จ่าย ในการระดมทรัพยากรตามที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
     เขต 2 ตามหนังสือที่  ศธ 04232/561  ลงวันที่  31  มกราคม  2562 

 
       รายการค่าใช้จ่ายนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ รายการ 

แผนการเรียน/จ านวนเงิน (บาท) 

วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาฝร่ังเศส เทคโนโลย ี
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์

เข้มขน้ 
1 เงินระดมทรัพยากร (4 รายการ) 

    - ค่าจ้างครูชาวตา่งประเทศ 900 บาท 
    - ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณี
โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (1 เครื่อง : 
นักเรียน  20 คน)   500  บาท 
   - ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาเฉพาะ 500  บาท 
   - ค่าจ้างบุคลากรทีป่ฏิบัติงานใน
สถานศึกษา  600   บาท 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

2 - ค่าสมาชิกแรกเข้า สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนสารวิทยา 
- ค่าบ ารุงสมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรียนสารวิทยา ปลีะ 

100 
 

200 

100 
 

200 

100 
 

200 

100 
 

200 

100 
 

200 

100 
 

200 

3 ค่าบัตรส่งเสริมมารยาทในการ
รับประทานอาหาร (ม.4 – ม.6) 

200 200 200 200 200 200 

4 ค่าประกันอุบัติเหตุ / ป ี 250 250 250 250 250 250 
5 ค่าตรวจสุขภาพ/ป ี 250 250 250 250 250 250 
6 ค่าเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ** ** 2,000 1,000 ** ** 
7 ค่าเรียนแผนเทคโนโลยี   ** ** ** ** 1,500 ** 
8 เงินค่าห้องเรียนปรับอากาศ   

(เฉพาะห้องเรียนที่ติด
เครื่องปรับอากาศ) 

** ** ** ** ** 600 

9 ค่าเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เข้มข้น 

** ** ** ** ** 6,900 

รวม (ประมาณ)  3,500 3,500 5,500 4,500 5,000 11,000 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ ณ วันที่  15  มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

                      (นายประวัติ  สุทธิประภา) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา  


