
 
 

 

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ประจ าปีการศึกษา  2560 
 
 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 จะด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  2560 

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคุณสมบัติการคัดเลือก  ดังต่อไปนี ้

1. ค าจ ากัดความประเภทการรับนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปีการศึกษา 2560 
นักเรียนท่ัวไป  หมายถึง  นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการหรืออาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่บริการ 

ในจังหวัดปทุมธานี หรือต่างจังหวัด 
นักเรียนความสามารถพิเศษ หมายถึงนักเรียนทั่วไป ที่มีความสามารถ ด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ 

ตะกร้อ กรีฑา เทควันโด และ กอล์ฟ 
 นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ   หมายถึง นักเรียนที่อาศัยในพื้นที่บริการของโรงเรียน  มี ทร. 14 อยู่ใน
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม 2560  โดยอยู่รวมกับ บิดา  มารดา   
ปู่ ย่า ตา ยาย  ซึ่งเป็น เจ้าบ้าน  ถ้าเป็นเด็กในอุปการะหรือบุตรบุญธรรม  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับโรงเรียน   ถ้าการย้ายถ่ินฐานมีหลักฐานว่าเป็นการย้ายตามความจ าเป็นจริง  ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
 เขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
  1. อ าเภอคลองหลวง  ได้แก่ 
   ต. คลองหนึ่ง   หมู่ที่ 1 – 2 
   ต. คลองสอง   หมู่ที่ 1 – 3 และหมู่ที่ 7 
   ต. คลองสาม   หมู่ที่ 1 – 6 และหมู่ที่ 7 (หมู่ที่ 7 เฉพาะฝั่งทิศใต้โดยใช้แนวถนนเป็นเกณฑ์)   
   ต. คลองสี่      หมู่ที่ 1 – 6  
  2. อ าเภอธัญบุรี  ได้แก่ 
   ต. บึงยี่โถ          ทุกหมู่  
   ต. ประชาธิปัตย์   ทุกหมู่ ยกเว้นหมู่ที่ 1 เดิม 
 นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่สมัคร เข้าสอบ และคณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณา
แล้วมีคุณสมบัติเข้าลักษณะเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้

1) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย  
2) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดต้ังโรงเรียน  



3) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
4) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์

ดูแลเป็นพิเศษ  
5) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
6) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง 
7) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

2. จ านวนนักเรียนท่ีรับ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  จ านวน  400  คน  จ าแนกเป็น 

 

ประเภท ผลการสอบ เง่ือนไขพิเศษ รวมท้ังสิ้น 

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
บริการ 

160 
 

80 
 

400 
นักเรียนท่ัวไป 160 

รวม 320 80 400 
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1) ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
     หรือก าลังศึกษาในช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา  2559 หรือเทียบเท่า 
2) เป็นโสด 
3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
4) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

4.หลักฐานการสมัคร 
1)  ใบสมัคร (พิมพ์ใบแจ้งความจ านงจากเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.skr.ac.th) 
2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร) 
3)  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมปีที ่ 6 หรือ  เทียบเท่า หรือใบรับรองจาก   
      โรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาในช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หรือเทียบเท่า 
4)  รูปถ่ายหน้าตรง  สวมเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบัน   ขนาด  1 นิ้ว  จ านวน  3 รูป 
5)  ใบแสดงผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559 (พิมพ์จาก เว็บไซต์ของ สทศ.และให้นักเรียน

และผู้ปกครองลงนามรับรองความถูกต้อง) 
 

5. ก าหนดวันและเวลาการรับนักเรียน    

 5.1 ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET 
  5.1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 
   สมัคร  วันที่  27 – 30 มีนาคม  2560  เวลา 08:30 – 16:30 น  
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 



   สอบ  วันที่  1  เมษายน  2560   เวลา  09:00 น. เป็นต้นไป 

   ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  5 เมษายน 2560 เวลา  09:00 – 16:30 น 

   มอบตัว วันที่  19  เมษายน   2560  เวลา  09:00 -  16:30 น  

  5.1.2  นักเรียนทั่วไป 
   สมัคร  วันที่  27 – 30 มีนาคม  2560  เวลา 08:30 – 16:30 น 
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
   สอบ  วันที่  1  เมษายน  2560   เวลา  09:00 น. เป็นต้นไป 

   ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  5  เมษายน  2560 เวลา  09:00 – 16:30 น 

   มอบตัว วันที่  19  เมษายน    2560  เวลา  09:00 – 16:30 น 

 5.2 ประเภทเง่ือนไขพิเศษ  

  5.2.1 ประเภทความสามารถพิเศษ 
   สมัคร  วันที่  27 – 28 มีนาคม  2560    เวลา 08:30 – 16:30 น 
   สอบภาคปฏิบัติ วันที่  30  มีนาคม  2560    เวลา  09:00 น.  

   ประกาศผลสอบภาคปฏิบัตแิละรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา เวลา  09:00 – 16:30 น 
   สอบภาคทฤษฎี วันที่  1  เมษายน  2560    เวลา  09:00 น. เป็นต้นไป 

  หมายเหต ุ ให้ผู้สอบภาคปฏิบัติประเภทความสามารถพิเศษ เข้าสอบภาคทฤษฎีตามตารางสอบ 
ในวันที่  1  เมษายน  2560  เวลา  09:00  น.     หากไม่เข้าสอบด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ถือว่าสละสิทธ์ิ 

   มอบตัว วันที่  19  เมษายน    2560  เวลา  09:00 – 16:30 น 

  5.2.2 ประเภทเงื่อนไขพิเศษอื่น  ๆ

   สมัคร  วันที่  27 - 30 มีนาคม  2560  เวลา 08:30 – 16:30 น 
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
   สอบ  วันที่  1  เมษายน  2560   เวลา  09:00 น. เป็นต้นไป 

   ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  5  เมษายน  2560 เวลา  09:00 – 16:30 น 

   มอบตัว วันที่  19  เมษายน    2560  เวลา  09:00 – 16:30 น 

6. วิชาท่ีสอบและวิธีการคิดคะแนน   

 6.1 วิชาที่สอบ  นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ทุกคน ทุกประเภท ต้องเข้าสอบในรายวิชา ต่อไปนี้ 
     1. คณิตศาสตร์   2.  วิทยาศาสตร์  3.  ภาษาไทย 
     4. สังคมศึกษา   5.  ภาษาอังกฤษ 
 6.2 วิธีการคิดคะแนน   
  การคิดคะแนนด าเนินการดังนี้  
  ส่วนที่ 1  คิดคะแนนสอบ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยน าผลรวมคะแนนทุกรายวิชา มาคิดเป็น  ร้อยละ  80 
  ส่วนที่ 2  น าผลรวมคะแนน O-NET ทุกรายวิชา  มาคิดเป็น  ร้อยละ  20 
น าส่วนที่ 1 และ 2  มารวมกันแล้วเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
 



7. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน 
 การพิจารณารับนักเรียนด าเนินการ ดังนี้  
 7.1 การรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  รับจ านวน  160  คน เฉพาะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โดยเรียงล าดับคะแนน ตั้งแต่ ล าดับที่ 1  ถึง ล าดับที่ 160 
 7.2 การรับนักเรียนท่ัวไป  รับจ านวน 160 คน โดยน าคะแนนของนักเรียนที่เหลือจาก ข้อ 7.1 
และนักเรียนทั่วไป มาเรียงล าดับคะแนนจากมากไปน้อย ให้ได้  160  คน 
 7.3 การรับนักเรียนความสามารถพิเศษ  รับจ านวน ไม่เกิน  16  คน จากนักเรียนทั่วไป  โดยการ
ทดสอบความสามารถ ด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ ตะกร้อ กรีฑา เทควันโด และ กอล์ฟ ตามรายละเอียด ดังนี ้
  7.3.1 ด้านดนตรี  ให้นักเรียนที่จะเข้าทดสอบความสามารถ น าเครื่องดนตรีมาเอง  ยกเว้น   
ยูโฟเนียม  ทูบา  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง 
   1) ดนตรีไทย  ชนิดของเครื่องดนตรีที่ใช้พิจารณา คือ  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ ่
        ฆ้องวงเล็ก จะเข้  ซอด้วง  ซออู้ ซอสามสาย ขลุ่ย  ขิม และ ปี่  
   2) ดนตรีสากล  ชนิดของเครื่องดนตรีที่ใช้พิจารณา คือ 
    ก. เครื่องเป่าลมไม้ ได้แก่  ปิคโกโร  ฟลูท  คาริเน็ต  อัลโตแซก และ เทเนอร์แซก 
    ข. เครื่องเป่าลมทองเหลือง  ได้แก่  ทรัมเป็ท  ฮอร์น  ยูโฟเนียม  ทรอมโบน   
        บาริโทน   ทูบา และ ซูซ่าโฟน  
  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านดนตร ี
   1) เกียรติบัตรผ่านการประกวดหรือแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ 
   2) ดนตรีสากล  มีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีดนตรี โน้ต และทักษะการปฏิบัต ิ
       อย่างน้อย ข้ัน 3  แสดงความสามารถเพลงบังคับ 1 เพลง (เพลงที่ใช้ในพิธีการ :  
       เพลงมหาฤกษ์ เพลงมหาชัย เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี) และเพลงเลือก 1 เพลง 
   3) ดนตรีไทย มีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีดนตรี โน้ต และทักษะการปฏิบัติอย่างน้อย  
        ข้ัน 3  แสดงความสามารถเพลงบังคับ 1 เพลง (เพลงโหมโรง เพลงเถา เพลงเกร็ด /  
        ประกอบการแสดง เพลง 2 ช้ัน)  และเพลงเลือก 1 เพลง   
  7.3.2 ด้านนาฏศิลป์  ให้นักเรียนที่จะเข้าทดสอบความสามารถแสดงความสามารถ 
ทางนาฏศิลป์ไทย เตรียมผ้าโจงกระเบนและน าเทปหรือซีดีประกอบการแสดงมาเอง  
  7.3.3 ด้านศิลปะ  ให้นักเรียนที่จะเข้าทดสอบความสามารถด้านศิลปะ  น าอุปกรณ์มาเอง ได้แก่  
สีโปสเตอร์หรือสีน้ า  
  7.3.4 ด้านการขับร้อง  ให้นักเรียนที่จะเข้าทดสอบความสามารถด้านการขับร้อง ปฏิบัตติาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
  7.3.5 ด้านกีฬา   ให้นักเรียนที่จะเข้าทดสอบความสามารถแข่งขันด้านกีฬา แต่งชุดกีฬาให้
เหมาะสมตามประเภทของกีฬาที่สมัครไว้ ได้แก่  ตะกร้อ กรีฑา เทควันโด และ กอล์ฟ 
 
 



  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  ตามข้อ 7.3.2 – 7.3.5  
1. เกียรติบัตรผ่านการประกวดหรือแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ 
2. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการรับนักเรียนก าหนด 

 7.4 การรับนักเรียนเง่ือนไขพิเศษอ่ืนๆ  รับจ านวน  64  คน  จากนักเรียนที่สมัคร และเข้าสอบ  
ซึ่งคณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเข้าลักษณะเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้

1) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย  
2) นักเรียนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านศุภาลัยบุร ี ต.คลองสี่  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี                 

โดยที่ บิดาหรือ มารดา เป็นผู้ซื้อ และ/หรือ เป็น เจ้าของบ้าน 
3) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
4) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์

ดูแลเป็นพิเศษ  
5) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
6) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง  

 
8. เง่ือนไขและข้อก าหนดการรับนักเรียน 
 8.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องผ่านการด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดใน ข้อ 5 คือ 
สมัคร  สอบ  รายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด หากด าเนินการไม่ครบทุกข้ันตอนถือว่าสละสิทธ์ิ 
 8.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนแล้วหากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความหรือ 
เอกสารใดๆ เป็นเท็จหรือ ปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะคัดช่ือออก จากการเป็นนักเรียนโรงเรียน 
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
 8.3 นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ ต้องเข้าทดสอบความสามารถภาคปฏิบัติและสอบ
ภาคทฤษฎีตามตารางที่ก าหนด เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในด้านที่ได้รับการคัดเลือก ให้กับโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียน โดย 
ไม่มีกรณียกเว้น ใดๆ ทั้งสิ้น 
  8.3.1 จ านวนที่รับนักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากนักเรียนที่
เข้าคัดเลือกและทดสอบมีสถิติหรือมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละด้าน โรงเรียนอาจรับไม่เต็ม
ตามจ านวนที่ก าหนดก็ได ้
  8.3.2 การตัดสินของคณะกรรมการรับนักเรียนถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 
            ประกาศ   ณ  วันที่   20   ธันวาคม  พ.ศ.  2559 

 
 

       ( นายสมชาย  ฟักทอง ) 
                             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั รงัสติ  

 


