
 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประจ าปีการศึกษา  2560 
 
 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 จะด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  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 
 “นักเรียนโรงเรียนเดิม” หมายถึง นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
รังสิต ปีการศึกษา 2559 

“นักเรียนท่ัวไป” หมายถึง นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนอื่น  
2. จ านวนนักเรียนท่ีรับ 

ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ  จ านวน  450  คน  จ าแนกเป็น 
 

ประเภท คัดเลือก 
ภายใน 

สอบ 
คัดเลือก 

รวม เง่ือนไข 
พิเศษ 

รวม
ท้ังสิ้น 

นักเรียนโรงเรียนเดิม 
1. กลุ่มวิทย ์- คณิต 
2. กลุ่มคณิต – อังกฤษ 
3. กลุ่มอังกฤษ - จีน 
4. กลุ่มอังกฤษ - ญี่ปุ่น 
5. กลุ่มอังกฤษ – ไทย - สังคม 
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นักเรียนท่ัวไป 
      กลุ่มวิทย์ - คณิต 
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3.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1) ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือ       
      เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา  2559  หรือ เทียบเท่า 
 2) เป็นโสด 
 3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
 4) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
4. หลักฐานการรับสมัคร 
 1) ใบสมัคร (พิมพ์ใบแจ้งความจ านงจากเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.skr.ac.th) 
 2) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 หรือ เทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 
      ว่าก าลงัศึกษาในช้ันมธัยมศึกษาปทีี่  3  ปีการศึกษา  2559  หรือเทียบเท่า 
 3) รูปถ่ายหน้าตรง  สวมเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบัน  ขนาด  1 นิ้ว  จ านวน  3  รูป  
 
5. ก าหนดวันและเวลาการรับนักเรียน 
 5.1 นักเรียนโรงเรียนเดิม 
  สมัคร   วันที่  7 - 8  กุมภาพันธ์  2560     เวลา  09:00 - 15:00 น. 

  สอบคัดเลือก วันที่   15 มีนาคม  2560     เวลา  09:00 น. เป็นต้นไป  
  ประกาศผล  วันที่   28  มีนาคม  2560    เวลา  09:00 - 16:30 น. 
  รายงานตัว    วันที่   4  เมษายน  2560   เวลา  09:00 - 16:30 น. 

  มอบตัว       วันที่   20 เมษายน  2560  เวลา  09:00 - 16:30 น. 

 5.2 นักเรียนท่ัวไป  (กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร ์- วิทยาศาสตร์) 
  สมัคร   วันที่  27 - 30  มีนาคม  2560    เวลา  08:30 - 16:30 น. 
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  สอบ   วันที่   2   เมษายน  2560  เวลา  09:00 น. เป็นต้นไป 

  ประกาศผล วันที่   6   เมษายน  2560  เวลา  09:00 - 16:30 น. 
  รายงานตัว    วันที่   6   เมษายน  2560  เวลา  09:00 - 16:30 น. 

  มอบตัว   วันที่   20   เมษายน  2560  เวลา  09:00 - 16:30 น. 

 5.3 นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 
  สมัคร   วันที่  27 – 30  มีนาคม  2560     เวลา  08:30 - 16:30 น. 
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  สอบ   วันที่   2   เมษายน  2560  เวลา  09:00 น. เป็นต้นไป 

  ประกาศผล วันที่   6   เมษายน  2560  เวลา  09:00 - 16:30 น. 
  รายงานตัว    วันที่   6   เมษายน  2560  เวลา  09:00 - 16:30 น. 

  มอบตัว   วันที่   20   เมษายน  2560  เวลา  09:00 - 16:30 น. 

 

http://www.skr.ac.th/


6. วิชาท่ีสอบ 

 นักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนทุกคน ทุกประเภท  ต้องเข้าสอบ  5  รายวิชา  ต่อไปนี้ 
   1. คณิตศาสตร์ 
   2. วิทยาศาสตร์ 
   3. ภาษาไทย 
   4. สังคมศึกษา 
   5. ภาษาอังกฤษ 
7. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนเดิม 
  รับจ านวน  360  คน  โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  7.1.1  พิจารณาจากนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
  7.1.2  พิจารณาจากผลรวมของคะแนนเต็ม 100 คะแนน คัดเลือกนักเรียนล าดับที่ 1ถึง 360คน 
โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี ้

1) คะแนนสอบข้อเขียน 5 วิชา  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 
2) ค่าเฉลี่ยผลการเรียน ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จ านวน 6 ภาคเรียน คิดเป็น 

สัดส่วนร้อยละ 30   
      3)   คะแนนสอบ O - NET  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20  
  7.1.3   เมื่อนักเรียนผ่านเกณฑ์ข้อ 7.1.2 แล้ว ให้เกณฑ์ในการจัดแผนการเรียนดังนี ้

1) คะแนนสอบข้อเขียน 5 วิชา  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 
2) ค่าเฉลี่ยผลการเรียน ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จ านวน 6 ภาคเรียนคิดเป็น  

สัดส่วนร้อยละ 30 
- กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยวิชา  

คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   6 ภาคเรียน           
- กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 ภาคเรียน           
- กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น , กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

และกลุ่มการเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 ภาคเรียน           
   3)  คะแนนสอบ O - NET  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 โดยพิจารณาจากคะแนน                  
ตามแผนการเรียนดังนี ้

- กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  พิจารณาจาก วิชาวิทยาศาสตร์ และ                 
คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

- กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ พิจารณาจากวิชาคณิตศาสตร์ และ   
ภาษาอังกฤษ เท่านั้น 



- กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น , แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
และแผนการเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  พิจารณาจาก วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ               
สังคมศึกษา เท่านั้น 
 
 7.2 นักเรียนท่ัวไป  
  รับจ านวน  40 คน  โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี ้
  เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน จะหาผลรวมของผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา คิดเป็น   
ร้อยละ 80 กับ คะแนน  O-NET  คิดเป็น  ร้อยละ  20  แล้วน าไปเรียงล าดับ จากมากไปน้อย  ล าดับที่ 1 ถึง 
ล าดับที่ 40 
 7.3 รับนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ   จ านวน   50   คน  โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย  
2) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
3) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง  
4) เป็นนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี อย่างต่อเนื่องตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
5) เป็นนักเรียนที่สร้างช่ือเสียงด้านต่างๆ ให้กับโรงเรียน 

 

8. เง่ือนไขและข้อก าหนดการรับนักเรียน 
 8.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดใน ข้อ 5 คือ สมัคร สอบ  
รายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด หากด าเนินการไม่ครบทุกข้ันตอนถือว่าสละสิทธ์ิ 
 8.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนแล้วหากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความหรือ 
เอกสารใดๆ เป็นเท็จหรือ ปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะคัดช่ือออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต 
 
            ประกาศ   ณ  วันที่   20   ธันวาคม  พ.ศ.  2559 

 
 

       ( นายสมชาย  ฟักทอง ) 
                             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั รงัสติ  

 
 
 


