ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
ประจาปีการศึกษา 2561
----------------------------เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ประจาปีการศึกษา 2561
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
และประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง การรับนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2561 และมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จึงกาหนดรายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2) ไม่จากัดอายุ
3) เพศชาย
4) เป็นโสด
หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร เปิดให้แจ้งความจานงทางเว็บไซต์ http : //samak.sk.ac.th หรือทาง http //www.sk.ac.th
และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (วันที่ 10 - 28 กุมภาพันธ์ 2561)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน (ให้นาตัวจริงมาแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ชุด ผู้ปกครองลงนามรับรอง)
3) สาเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสาเนาหลักฐานที่แสดงว่า
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า (ผู้ปกครองลงนามรับรอง)
4) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (รูปถ่ายปัจจุบัน แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม)
5) สาเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(ผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง)
2. คุณสมบัติและการรับสมัคร
1) คะแนนเฉลี่ยระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 รวมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ ร้อยละ 70
2) คะแนนเฉลี่ยระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.00 หรือร้อยละ 70
3) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา
รับสมัคร
วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน
เวลา 13.00 – 16.30 น. สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

-2วิชาที่สอบ
วัน/เดือน/ปี
วันเสาร์ที่ 10
มีนาคม 2561

ฉบับที่

เวลาสอบ

1

09.00 – 11.00 น.

2

11.00 – 12.00 น.

รวม
3

3.

4.
5.
6.

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คะแนน
250
250

ร้อยละ
25
25

ระยะเวลาสอบ

ภาษาอังกฤษ

400

40

1 ชั่วโมง

900

90

3 ชั่วโมง

100

10

ตามช่วงเวลา
ที่โรงเรียน
นัดหมาย

100
1,000

10
100

3 วิชา
สอบสัมภาษณ์
ภาษาอังกฤษ
13.00 – 16.30 น.
- การอ่านออกเสียง
- การสนทนาโต้ตอบ
รวม
รวมทั้งสิ้น

2 ชั่วโมง

ประกาศผลสอบ วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น.
รายงานตัว
วันที่ 18 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 6 เมษายน 2561
เวลา 08.30 – 10.00 น. และประชุมผู้ปกครอง
เกณฑ์การตัดสิน
โรงเรียนจะรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดตามลาดับจนครบจานวนที่ประกาศรับ ในกรณีที่อันดับสุดท้าย
มีนักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากันเกินจานวนที่รับได้ จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบตามลาดับดังนี้
1) วิชาภาษาอังกฤษ
2) วิชาคณิตศาสตร์
3) วิชาวิทยาศาสตร์
จานวนนักเรียนที่รับสมัคร 60 คน
การสมัคร นักเรียนสมัครด้วยตนเอง โดยแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
สถานที่ การดาเนินการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และรับรายงานตัว
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายวิทยา ศรีชมภู)
ผู้อานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ฉิมพลี
ปุณวัชร์

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ/ทาน

