
 
 
 
 
 
 

 ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
เรื่อง  การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 

 
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  4  เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน ให้จัดการศึกษาประเภทห้องเรียนพิเศษ  2  ประเภท คือ ห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และ ห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริม 
ความสามารถด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.  (Gifted Education Program: 
GEP) เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
รังสิต  จึงก าหนดรายละเอียดในการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ดังนี้ 
 

1. จ านวนนักเรียนท่ีรับ 
  1.1  ห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
        เป็นภาษาอังกฤษ  (EP)   จ านวน  2  ห้อง จ านวนนักเรียน  60  คน 
  1.2 ห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถด้าน คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง  
           สสวท.และ สอวน. (GEP)  จ านวน 4 ห้อง จ านวนนักเรียน 144 คน 

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
       เทยีบเทา่ หรอืก าลงัศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปทีี ่ 6  ปีการศึกษา 2559 หรือ  
       เทยีบเทา่ 
2.2  เป็นโสด 
2.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
2.4  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
2.5  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 

 3. หลักฐานการสมัคร 
3.1  ใบสมัคร (พิมพ์ใบแจ้งความจ านงจากเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.skr.ac.th) 
3.2  หลักฐานการจบการศึกษา หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน 
3.3  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน 3 รูป  
3.4  ค่าสมัครสอบคนละ  100  บาท 

 4.  ก าหนดวันและเวลาการรับนักเรียน 
    4.1 รับสมัคร   วันที่  20 - 24  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 08:30 – 16:30 น. 
            (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

   4.2 สอบคัดเลือก  วันที่   4  มีนาคม  2560   เวลา  09.00 - 16.30 น. 
   4.3 ประกาศผล  วันที่   9  มีนาคม  2560   เวลา  09.00 - 16.30 น. 
   4.4 รายงานตัว  วันที่   12 มีนาคม  2560   เวลา  09.00 - 16.30 น. 
   4.5 มอบตัว  วันที่   12 มีนาคม  2560   เวลา  09.00 - 16.30 น. 



 5. วิชาท่ีสอบ 

  ผู้สมัครเข้าเรียน ห้องเรียน English Program : EP และ Gifted Education Program :GEP  
ต้องเข้าสอบ วิชาต่อไปนี ้  
  ภาคเช้า   

   5.1  วิชาคณิตศาสตร์ 
   5.2  วิชาวิทยาศาสตร์  
   5.3  วิชาภาษาอังกฤษ  

 

  ภาคบ่าย  ผู้สมัครห้องเรียน EP มีการสอบวัดทักษะทางการฟังและเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 
6. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน 

   การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชา ที่ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 
50 ของคะแนนเต็ม  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามจ านวนที่รับได้ กรณีคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียน 
จะพิจารณาจากนักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาตามล าดับ ดังนี ้
   1) ห้องเรียน  EP  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสอบวัดทักษะทางการฟังและ
เขียนวิชาภาษาอังกฤษ ถ้าคะแนนสอบวัดทักษะทางการฟังและเขียนวิชาภาษาอังกฤษ เท่ากันจะพิจารณา
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และถ้าคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ เท่ากัน  ก็จะพิจารณาจากวิชาคณิตศาสตร์ เป็นล าดับ
ต่อไป 
    2) ห้องเรียน GEP ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนน วิชาคณิตศาสตร์ และ 
ถ้าคะแนน วิชาคณิตศาสตร์ เท่ากัน ก็จะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นล าดับต่อไป 
 
  7. เง่ือนไขและข้อก าหนดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  

   7.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดใน ข้อ 4 คือ สมัคร 
สอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด หากด าเนินการไม่ครบทุกข้ันตอนถือว่า 
สละสิทธ์ิ 
   7.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนแล้วหากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความหรือ
เอกสารใดๆ เป็นเท็จหรือ ปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะคัดช่ือออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต 
   7.3 โรงเรียนสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

     ประกาศ   ณ  วันที่   20   ธันวาคม   พ.ศ. 2559 

 
 

 ( นายสมชาย  ฟักทอง )  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   

 

 
1. English Program : EP    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

  

ท่ี รายการ ม. 1 ม. 2 ม. 3 

    
ภาค

เรียนที่ 1 
ภาค

เรียนที่ 2 
ภาค

เรียนที่ 1 
ภาค

เรียนที่ 2 
ภาค

เรียนที่ 1 
ภาค

เรียนที่ 2 

1 ค่าแรกเข้าตลอดหลักสูตร 10,000 - - - - - 

2 ค่าบ ารุงการศึกษา 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

  รวม 45,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 
 
 

 
2. Gifted Education Program : GEP   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ท่ี รายการ ม. 1 ม. 2  ม. 3 

    
ภาค

เรียนที่ 1 
ภาค

เรียนที่ 2 
ภาค

เรียนที่ 1 
ภาค

เรียนที่ 2 
ภาค

เรียนที่ 1 
ภาค

เรียนที่ 2 

1 ค่าแรกเข้าตลอดหลักสูตร 10,000 - - - - - 

2 ค่าบ ารุงการศึกษา 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

  รวม 22,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
 

 
หมายเหต ุ   1. ภาคเรียนที่  1  นักเรียน ม.1 ต้องช าระ ค่าแรกเข้า คนละ 10,000 บาท 
                        ใช้ส าหรับปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน 

2. ไม่ต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาอื่นๆ ที่โรงเรียนเก็บจากนักเรียนปกต ิ
3. หนังสือเรียนนักเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 

 

 


