
 
 
 

 

                      
 

      ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต 
เร่ือง  การรับนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษ  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

  ---------------------------------------------  
 
 โรงเรียนสายปัญญารังสิต  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔  เป็นโรงเรียน  
ตน้แบบโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนมาตรฐานสากล  ซ่ึงผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากส านกังานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดร้ะดบัดีมาก 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เปิดรับสมคัรนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑  หอ้งเรียนพิเศษ  ซ่ึงเป็นไปตาม  
ความตอ้งการของผูป้กครอง ชุมชน สังคม และประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
โรงเรียนสายปัญญารังสิต  จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัการรับนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษ ดงัน้ี  
 

 ประเภทห้องเรียนพเิศษ  และจ านวนนักเรียนทีรั่บเข้าเรียน 
 กลุ่มท่ี ๑   หอ้งเรียนพิเศษจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ  
                            (Mini English Program : MEP)    รับจ านวน  ๒  หอ้ง   หอ้งละ  ๓๐  คน   รวม  ๖๐  คน 
 กลุ่มท่ี ๒  หอ้งเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ( Gifted)  
                            รับจ านวน  ๒   หอ้ง   หอ้งละ  ๓๖  คน   รวม  ๗๒  คน 
 

 คุณสมบัติของผู้สมคัร 
๑. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  

หรือก าลงั  ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
๒. ผูส้มคัรเรียนหอ้งเรียนพิเศษ(MEP) จะตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ในชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  ไม่ต ่ากวา่ ๒.๕๐  ใชห้ลกัฐานระเบียนแสดงผลการ
เรียน  (ปพ.๑ ฉบบัยงัไม่จบหลกัสูตร)       

๓. ผูส้มคัรเรียนหอ้งเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถดา้นคณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์(Gifted) จะตอ้งมีผล 
การเรียนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔  และ
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  ไม่ต ่ากวา่  ๓.๐๐  (ใชห้ลกัฐาน ปพ.๑ ฉบบัยงัไม่จบหลกัสูตร) 

๔. เป็นโสด 
๕. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวนิยั และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  
๖.  มีสุขภาพอนามยัสมบูรณ์แขง็แรง 
๗. ผูป้กครองมีความพร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนค่าใชจ่้ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
 
 



 

       -๒- 
 
หลกัฐานการรับสมัครช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 
๑.  ใบสมคัรของโรงเรียนสายปัญญารังสิต 
๒. ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัจริง และฉบบัถ่ายเอกสารของผูส้มคัร 
๓. กรณีท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  หรือเทียบเท่า ใหใ้ชร้ะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
     ฉบบัจริงและฉบบัถ่ายเอกสาร จบหลกัสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
๔. กรณีท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ใหใ้ชร้ะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
     ฉบบัจริงและฉบบัถ่ายเอกสารท่ีแสดงผลการเรียนของชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔  และชั้นประถมศึกษา 
     ปีท่ี ๕  ท่ีระบุผลการเรียนเฉล่ียของแต่ละกลุ่มรายวชิา หรือใบรับรองแสดงผลการเรียนเฉล่ียรายวชิา  
     ตามคุณสมบติัท่ีใชใ้นการสมคัร 
๕. รูปถ่ายหนา้ตรง สวมเคร่ืองแบบนกัเรียนปัจจุบนั  ขนาด  ๑  น้ิว  จ  านวน  ๓  รูป  

 
ก าหนดการและวธิีการคดัเลอืก 

๑.  ใชว้ธีิการสอบคดัเลือก   
กลุ่มท่ี ๑   หอ้งเรียนพิเศษจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นภาษาองักฤษ 

Mini English Program (MEP)  สอบคดัเลือกในวชิา คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ  
กลุ่มท่ี ๒ หอ้งเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ (Gifted)   

สอบคดัเลือกในวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และวชิาภาษาองักฤษ 
 ๒. กรณีท่ีผูส้อบไดอ้นัดบัสุดทา้ยมีคะแนนเท่ากนัของหอ้งเรียน MEP  จะพิจารณาจากผูท่ี้มีคะแนนสูงสุด 
ในวชิาภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ตามล าดบั  

๓.  กรณีท่ีผูส้อบไดอ้นัดบัสุดทา้ยมีคะแนนเท่ากนัของหอ้งเรียนคณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์ จะพิจารณาจากผู ้
ท่ีมีคะแนนสูงสุดในวชิาคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษตามล าดบั 
 ๔.  กรณีท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนนไม่ถึงเกณฑต์ามท่ีคณะกรรมการรับนกัเรียนพิจารณา โรงเรียนขอสงวน
สิทธ์ิในการพิจารณารับเขา้เรียน ถึงแมน้กัเรียนจะไม่เตม็ตามจ านวนท่ีประกาศไว้ 
 

ก าหนดการ 
 

รับสมัคร สอบข้อเขียน ประกาศผล/รายงานตัว มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง 
๒๐–๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐   
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 

๔ มีนาคม ๒๕๖๐   
-  หอ้งเรียน MEP  เวลา  ๐๙.๐๐ – 
๑๔.๐๐ น. 
-  หอ้งเรียน Gifted เวลา  ๐๙.๐๐ – 
๑๓.๓๐ น. 

๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

          



 

 
                                                                     -๓- 

 
การรับใบสมัคร 
 ติดต่อขอรับใบสมคัรไดท่ี้หอ้งธุรการโรงเรียนสายปัญญารังสิต ในวนัและเวลาราชการ หรือ Download 
ใบสมคัรจาก http://www.spr.ac.th  สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้โรงเรียนสายปัญญารังสิต โทร ๐-๒๕๓๖-๓๔๔๓,  
๐-๒๕๓๖-๓๕๔๔ , ๐-๒๕๓๖-๔๐๒๐  ทั้งน้ีการไม่ปฏิบติัตามเวลาท่ีก าหนดถือวา่สละสิทธ์ิ 
 ในกรณีท่ีมีปัญหาการรับนกัเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนกัเรียน  
ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต  พิจารณาตดัสินปัญหาดงักล่าว  

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

 
      

      

   (นายวรีะพงค ์ ประดิษฐ)์ 
                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.spr.ac.th/


 

 
    -๔- 

 

ตารางสอบคดัเลอืกเข้าเรียนต่อช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑  ห้องเรียนพเิศษ    ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โรงเรียนสายปัญญารังสิต 

 
        ห้องเรียนพเิศษจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ 

(Mini English Program : MEP) 
วนัทีส่อบ สาระการเรียนรู้ คะแนน เวลา 

 
วนัเสาร์ท่ี 

๔  มีนาคม ๒๕๖๐ 

ฉบบัท่ี ๑ 
ฉบบัท่ี ๒ 

คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 

๖๐ 
๖๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น.   (๙๐ นาที) 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐  น.   (๖๐ นาที) 

พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
ฉบบัท่ี ๓ ภาษาองักฤษ ๑๐๐ ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐  น.   (๙๐  นาที) 

 
 

ห้องเรียนพเิศษส่งเสริมความสามารถด้านคณติศาสตร์ – วทิยาศาสตร์ (Gifted) 
วนัทีส่อบ สาระการเรียนรู้ คะแนน เวลา 

 
วนัเสาร์ท่ี 

๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ฉบบัท่ี ๑ 
ฉบบัท่ี ๒ 

คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 

๘๐ 
๘๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น.   (๙๐  นาที) 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐  น.   (๖๐  นาที) 

พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
ฉบบัท่ี ๓ ภาษาองักฤษ ๖๐ ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐  น.   (๖๐  นาที) 

 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายห้องเรียนพเิศษ  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ 
 

   ห้องเรียนพเิศษ  Mini  English  Program  (MEP) 
ค่าสมคัร  (ช าระ  ณ  วนัสมคัรสอบ)                                                         ๑๐๐     บาท 
บริจาคเพื่อพฒันาการเรียนการสอนหอ้งเรียนพิเศษ (บริจาควนัรายงานตวั)  ๑๐,๐๐๐     บาท 
ค่าใชจ่้ายในการเรียน ภาคเรียนท่ี ๑                       ๓๑ ,๐๕๐    บาท 

   
  ห้องเรียนพเิศษส่งเสริมความสามารถด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (Gifted) 

ค่าสมคัร  (ช าระ  ณ  วนัสมคัรสอบ)                                                       ๑๐๐      บาท 
บริจาคเพื่อพฒันาการเรียนการสอนหอ้งเรียนพิเศษ (บริจาควนัรายงานตวั) ๑๐,๐๐๐     บาท 
ค่าใชจ่้ายในการเรียน ภาคเรียนท่ี ๑                            ๑๔,๕๕๐     บาท 


