
   
ประกาศโรงเรียนสารวิทยา 

เรื่อง   เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

_______________________ 

 ด้วยโรงเรียนสารวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดรับนักเรียนความสามารถ
พิเศษทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 
2562 เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับ 
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 
2562และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้ 

 1.  จ านวนนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 

  1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(จ านวน 4 คน) 

ประเภทท่ีรับสมัคร จ านวนนักเรียน (คน) 
กีฬายูโด หรือ เฉพาะกีฬาประเภทบุคคล 4 

  1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (จ านวน 11 คน) 

ประเภทท่ีรับสมัคร จ านวนนักเรียน (คน) 
กีฬาฟุตบอล 11 

 หมายเหตุ   การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ กรณีที่ไม่มีนักเรียนมาสมัครในสาขาประเภท
      นั้นหรือมีความสามารถไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนสารวิทยาจะพิจารณาจาก
      สาขาประเภทอ่ืนที่มีผู้มาสมัครและผ่านเกณฑ์การประเมิน 

2. วิธีการสมัคร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจ านงที่เว็บไซต์  
http://www.Bangkok2.orgหรือ 
www.srv.ac.th2. ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียน
ความสามารถพิเศษได้ที่www.srv.ac.th 
3.  ยื่นรับสมัคร : 22 – 23 มีนาคม 2562เวลา 
08.30 - 16.30 น. 

1. ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ
และใบสมัครนักเรียนทั่วไปได้ที่www.srv.ac.th 
2.  ยื่นรับสมัคร : 22 – 23 มีนาคม 2562เวลา 
08.30 - 16.30 น. 
 

หมายเหตุ   ข้อ 1  หลักฐานการสมัครเป็นไปตามประกาศการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
     และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2562 
  ข้อ 2     ให้น าแฟ้มผลงาน (Port Folio)มาในวันสมัคร (วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562) 

http://www.bangkok2.org/
http://www.srv.ac.th/
http://www.srv.ac.th/
http://www.srv.ac.th/


          ข้อ 3  กรณีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษให้เข้าสอบคัดเลือกตามปกติ 
    - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สอบคัดเลือกวันที่ 30 มีนาคม 2562 
    - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สอบคัดเลือกวันที่ 31 มีนาคม2562 

  3.  ประเภทการรับความสามารถพิเศษ  
   3.1  กีฬายูโด หรือเฉพาะกีฬาประเภทบุคคล  
         (รับเฉพาะนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 4 คน) 
    3.1.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     1.  รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
     2.  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
    3.1.2การทดสอบ /เกณฑ์การพิจารณากีฬายูโด 
     1.  ส่งแฟ้มผลงาน (Port Folio)ประกอบการพิจารณา 
     2.  พิจารณาผู้เข้าสอบที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยการจัดล าดับคะแนน 
     3.  ทดสอบทักษะทางด้านกีฬายูโด ตามเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ 

 

    3.1.3 การทดสอบ /เกณฑ์การพิจารณา เฉพาะกีฬาประเภทบุคคล 
     1.  ไม่มีการทดสอบปฏิบัติทักษะ 
     2.  ส่งแฟ้มผลงาน (Port Folio)ประกอบการพิจารณา 
     3.  พิจารณาผู้เข้าสอบที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยการจัดล าดับคะแนน 

  หมายเหตุ  กรณีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษให้เข้าสอบคัดเลือก 
      ตามปกติในวันที่ 30 มีนาคม 2562 

   3.2 กีฬาฟุตบอล (รับเฉพาะนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 11 คน) 
    3.2.1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    1.   รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   2.   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
        หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในปีการศึกษา  
        2561 หรือเทียบเท่า  
 
 
    

รายการประเมิน คะแนน 
1. แฟ้มผลงาน (Port Folio) 10 
2. ทักษะการตบเบาะ 10 
3. ทักษะการทุ่ม 10 
4. ทักษะการล็อค 10 
5. ทักษะการหักแขนรัดคอ 10 
6. ทักษะการแข่งขัน 50 



   3.2.2 การทดสอบ /เกณฑ์การให้คะแนนกีฬาฟุตบอล (100 คะแนน) 

 หมายเหตุ  กรณีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษให้เข้าสอบคัดเลือก 
              ตามปกติในวันที่ 31 มีนาคม 2562 

 4.การทดสอบ 
 1.  ส่งแฟ้มผลงาน (Port Folio) กีฬาประเภทบุคคล วันที่ 25 มีนาคม 2562 

    (ไม่มีการทดสอบทักษะ) 
 2.  ส่งแฟ้มผลงาน (Port Folio)และทดสอบทักษะวันที่ 25 มีนาคม 2562 

     (เฉพาะกีฬายูโดและกีฬาฟุตบอล) 
 3.  กีฬาที่มีการทดสอบทักษะ ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.เริ่มทดสอบเวลา 09.00 น. 
 4.  ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของโรงเรียนตนเองมาส่งแฟ้มผลงานและทดสอบ 
     ความสามารถโดยเตรียมชุดกีฬาประเภทที่จะทดสอบมาเปลี่ยนด้วย 
 5. สถานที่ทดสอบจะมีการแจ้งในวันที่มาสมัคร 

 การพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาดังกล่าวให้อยู่
ในข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกความสามารถพิเศษ การวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

ประกาศ ณ วันที่  15  มีนาคม พ.ศ. 2562 

(นายประวัติ  สุทธิประภา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 

 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน คะแนน 
1. เดาะลูกบอล 10 
2. ทักษะการรับ-ส่งบอล 10 
3. ทักษะการเลี้ยงบอลอ้อมหลัก 10 
4. ทักษะการยิงประตู 10 
5. ทักษะการโหม่งบอล 10 
6.ทักษะการเล่นทีม 50 


