ประกาศโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ประจาปีการศึกษา 2561
...........................................................
ด้วย ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาจะดาเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 10 ห้องเรียน รวม 392 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวน 10 ห้องเรียน รวม 396คน ดังนี้
1. การรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
1.1 คุณสมบัติของนักเรียน
1.1.1 กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
1.1.2 ไม่จากัดอายุ
1.1.3 เป็นโสด มีผู้ปกครองถูกต้องตามกฎหมาย
1.1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
4-5 ไม่น้อยกว่า 3.00 (ปพ.1:ป หรือใบรับรองผลการศึกษา)
1.2 จานวนการรับนักเรียน 72 คน
1.3 กาหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
1.3.1 รับสมัครวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
1.3.2 สอบคัดเลือกวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
1.3.3 ประกาศผล 15 มีนาคม 2561
1.3.4 รายงานตัววันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
1.3.5 มอบตัววันที ่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
1.4 วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร์ (45 คะแนน) คณิตศาสตร์ (45 คะแนน) ภาษาไทย (20 คะแนน)
สังคมศึกษา (20 คะแนน) และ ภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
หมายเหตุ 1. เกณฑ์การตัดสินจะรับตามประกาศเข้าเรียนตามประเภทห้องเรียนพิเศษ และ
ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์อาจไม่รับเต็มจานวน โดยจะพิจารณาจากผลการสอบโดยเฉพาะวิชา
วิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กรรมการกาหนดโดยใช้วธิ ีการทางสถิติ
2. กรณีที่ผู้เข้าสอบได้คะแนนสอบรวมเท่ากันจะใช้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พิจารณาจัดอันดับที่
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3. สามารถบันทึกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน หรือ
gg.gg/ad-sawan แล้วพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันเปิดรับสมัคร
2. การรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภททั่วไป
(สอบคัดเลือกและคะแนน O- NET)
2.1 คุณสมบัติของนักเรียน
2.1.1 กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
2.1.2 ไม่จากัดอายุ
2.1.3 เป็นโสด มีผู้ปกครองถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 จานวนการรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 320 คน ประกอบด้วย
2.2.1 นักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการและนอกเขตพืน้ ที่บริการ 320 คน โดยอัตราการรับใน
เขตพื้นที่บริการ : นอกเขตพืน้ ที่เป็น 50 : 50 (ในเขตพืน้ ที่บริการจานวน 160 คน
และนอกเขตพื้นที่บริการจานวน 160 คน)
2.3 คุณสมบัตินักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการ ( 160 คน )
2.3.1 เป็นนักเรียนที่มีภูมิลาเนาในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วทิ ยา
ตามประกาศของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดังนี้
1) ตาบลเมืองสวรรคโลก
2) ตาบลในเมือง เฉพาะหมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10
3) ตาบลย่านยาว เฉพาะหมูท่ ี่ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11
4) ตาบลวังพิณพาทย์
5) ตาบลวังไม้ขอน เฉพาะหมูท่ ี่ 1, 2, 3, 4
6) ตาบลป่ากุมเกาะ
7) ตาบลนาทุ่ง
2.3.2 นักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ( 160 คน ) ต้องมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ เป็นเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิ์
อยู่อาศัยชัดเจน ตามบัญชีเขตพืน้ ที่บริการของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อย่าง
น้อย 2 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2559)
2.3.3 กรณีที่มีจานวนผู้สมัครเกินจานวนที่รับจะใช้วิธีการสอบจัดเรียงลาดับตามคะแนน
สอบและใช้กาหนดการข้อ 2.6
2.4 คุณสมบัตินักเรียนทั่วไป ( 160 คน )
2.4.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่จากัดภูมลิ าเนา
2.4.2 ไม่จากัดอายุ
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2.4.3 เป็นโสด มีผู้ปกครองถูกต้องตามกฎหมาย
2.5 กาหนดการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.5.1 นักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการและนอกเขตพืน้ ที่บริการ ( 320 คน )
- รับสมัครวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
- สอบคัดเลือกวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
- ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
- มอบตัววันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
2.5.2 วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ (35 คะแนน) วิทยาศาสตร์ (35 คะแนน) ภาษาไทย
(30 คะแนน) สังคมศึกษา (30 คะแนน) และ ภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
2.6 การพิจารณาคะแนนผูส้ มัครใช้คะแนนจากการสอบและคะแนน O-NET โดยมีอัตราส่วน
ดังนี้
2.6.1 ใช้คะแนนจากการสอบของโรงเรียนร้อยละ 70
2.6.2 ใช้คะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 30
2.7 หลักฐานที่ต้องนาไปในวันสมัคร
2.7.1 ใบ ปพ.1 หรือใบรับรองว่ากาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
(ฉบับถ่ายเอกสาร) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.7.2 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
2.7.3 รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิว้ จานวน 2 รูป
2.7.4 คะแนน O-NET
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถแจ้งความประสงค์ไปเรียนที่โรงเรียนคู่
พัฒนา (โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม) โดยจะได้รับสิทธิ์ย้ายกลับมาเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์
วิทยาได้ถ้าจานวนนักเรียนว่างลง
2. สามารถบันทึกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน หรือ gg.gg/ad-sawan
แล้วพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันเปิดรับสมัคร
3. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
3.1 คุณสมบัติของนักเรียน
3.1.1 กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หรือเทียบเท่า
3.1.2 ไม่จากัดอายุ
3.1.3 เป็นโสด มีผู้ปกครองถูกต้องตามกฎหมาย
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3.1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่นอ้ ยกว่า 3.00
3.1.5 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
(ปพ.1:บ) หรือเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนห้องเรียนพิเศษของโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วทิ ยา
3.2 จานวนการรับนักเรียน 36 คน
3.3 กาหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
3.3.1 รับสมัครวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
3.3.2 สอบคัดเลือกวันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
3.3.3 ประกาศผล 16 มีนาคม 2561
3.3.4 รายงานตัววันที่ 16 - 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
3.3.5 มอบตัววันที ่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
3.4 วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร์ (40 คะแนน) คณิตศาสตร์ (40 คะแนน) ภาษาไทย (20 คะแนน)
สังคมศึกษา (20 คะแนน) และ ภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
หมายเหตุ 1. เกณฑ์การตัดสินจะรับตามประกาศเข้าเรียนตามประเภทห้องเรียนพิเศษ และ
ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์อาจไม่รับเต็มจานวน โดยจะพิจารณาจากผลการสอบโดยเฉพาะวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กรรมการกาหนดโดยใช้วธิ ีการทางสถิติ
2. กรณีที่ผู้เข้าสอบได้คะแนนสอบรวมเท่ากัน จะใช้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชา
คณิตศาสตร์พิจารณาจัดอันดับที่
3. สามารถบันทึกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน หรือ gg.gg/adsawan แล้วพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันเปิดรับสมัคร
4. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภททั่วไป (สอบคัดเลือกและ
คะแนน O-NET) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รับนักเรียนจากโรงเรียนเดิมร้อยละ 80 และรับนักเรียน
ทั่วไปร้อยละ 20
4.1 คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตา)
4.1.1 กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.1.2 ไม่จากัดอายุ
4.1.3 เป็นโสด มีผู้ปกครองถูกต้องตามกฎหมาย
4.1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ากว่า 2.00
4.1.5 ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 100 คะแนน
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4.2 คุณสมบัติของนักเรียนทั่วไป
4.2.1 กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หรือเทียบเท่า
4.2.2 ไม่จากัดอายุ
4.2.3 เป็นโสด มีผู้ปกครองถูกต้องตามกฎหมาย
4.3 กาหนดการรับนักเรียนทั่วไป
4.3.1 รับสมัครวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
4.3.2 สอบคัดเลือกวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
4.3.3 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
4.3.4 มอบตัววันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
4.4 การคัดเลือกนักเรียนทั่วไปใช้วธิ ีการสอบ 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ (20 คะแนน)
วิทยาศาสตร์ (20 คะแนน) ภาษาไทย (20คะแนน) สังคมศึกษา (20 คะแนน) และ
ภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
4.5 การพิจารณาคะแนนผู้สมัครใช้คะแนนจากการสอบและคะแนน O-NET โดยมีอัตราส่วน
ดังนี้
4.5.1 ใช้คะแนนจากการสอบของโรงเรียนร้อยละ 70
4.5.2 ใช้คะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 30
4.6 หลักฐานที่ต้องนาไปสมัคร
4.6.1 ใบ ปพ.1:บ หรือใบรับรองว่ากาลังเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560
(ฉบับถ่ายเอกสาร) พร้อมสาเนาถูกต้อง
4.6.2 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร) พร้อมสาเนา
ถูกต้อง
4.6.3 รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิว้ จานวน 2 รูป
4.6.4 คะแนน O-NET
หมายเหตุ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เปิดแผนการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
 ห้องเรียนพิเศษ
จานวน 1 ห้อง
รวม 36 คน
(รับจากการสอบ)
 วิทย์ – คณิต
จานวน 3 ห้อง
รวม 120 คน
(รับจาก ม.3 โรงเรียนเดิม 96 คน รับจากการสอบทั่วไป 24 คน)
 ศิลป์ – คณิต
จานวน 2 ห้อง
รวม 80 คน
(รับจาก ม.3 โรงเรียนเดิม 64 คน รับจากการสอบทั่วไป 16 คน)
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 ศิลป์ – ภาษา ( อังกฤษ )
จานวน 2 ห้อง
รวม 80 คน
(รับจาก ม.3 โรงเรียนเดิม 64 คน รับจากการสอบทั่วไป 16 คน)
 ศิลป์ – ภาษา ( จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี ) จานวน 1 ห้อง
รวม 40 คน
(รับจาก ม.3 โรงเรียนเดิม 32 คน รับจากการสอบทั่วไป 8 คน)
 ศิลป์ทั่วไป
จานวน 1 ห้อง
รวม 40 คน
(รับจาก ม.3 โรงเรียนเดิม 32 คน รับจากการสอบทั่วไป 8 คน)
สามารถบันทึกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน หรือ gg.gg/ad-sawan
แล้วพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันเปิดรับสมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายถาวร ปรากฏวงษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

