
 

 

 

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

เร่ือง โครงการทดสอบศักยภาพเพ่ือการเตรียมตัวศึกษาต่อ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (SKR Pre - Test ’62) 
 
  ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ด าเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
เข้าร่วมโครงการทดสอบศักยภาพเพ่ือการเตรียมตัวศึกษาต่อ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (SKR Pre – Test ’62)   
เพ่ือรับรางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร โดยการจัดทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ 
 

 ก าหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน 
วันอังคารท่ี 18 กันยายน – วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 
วันเสาร์ท่ี 15 ธันวาคม 2561- วันอังคารท่ี 15 มกราคม 2562 สมัครทางเว็บไซต์ www.skr.ac.th/pretest 

(ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร) 
วันเสาร์ท่ี 15 ธันวาคม 2561- วันพุธท่ี 16 มกราคม 2562 ช าระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย  
วันอาทิตย์ท่ี 20 มกราคม 2562 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบทางเว็บไซต์ 

www.skr.ac.th/pretest และป้ายประชาสัมพันธ์ 
อาคารสิรินธร 1 

วันอาทิตย์ท่ี 27 มกราคม 2562 ทดสอบ SKR Pre – Test ’62 
วันอาทิตย์ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลการสอบ ทางทางเว็บไซต์ 

www.skr.ac.th/pretest และป้ายประชาสัมพันธ์ 
อาคารสิรินธร 1   

วันศุกร์ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าทดสอบท่ีได้ 
รับรางวัล (วันเปิดลานวิชาการ บ้านสวนรังสิต  
ครั้งท่ี 22) 

 

โดยมีรายละเอียดในการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.1 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครูได้ประเมินศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
 1.2 เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และสถานศึกษาสามารถน าผลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาตนเอง 
 1.3 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในอนาคต 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครเข้าทดสอบต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ปีการศึกษา 2561 
เท่าน้ัน 
 หมายเหตุ ในกรณีท่ีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ ถือว่าการสอบครั้งน้ีเป็นโมฆะ หาก
ตรวจสอบพบภายหลังผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และคืนรางวัลท้ังหมดเพ่ือมอบให้แก่ผู้มีสิทธ์ิอันถูกต้องต่อไป 
 

3. วิชาที่สอบ จ านวน  5  วิชา ดังน้ี 
 3.1 วิชาวิทยาศาสตร์ 
 3.2 วิชาคณิตศาสตร์ 
 3.3 วิชาภาษาอังกฤษ 
 3.4 วิชาภาษาไทย 
 3.5 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
4. การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผู้สมัครด าเนินการรับสมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังน้ี  
 4.1 ผู้สมัครเข้าสู่เว็บไซต์ www.skr.ac.th/pretest เพ่ือท าการสมัคร โดยศึกษาคู่มือการรับสมัครให้เข้าใจ 
 และกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องให้ 
 เรียบร้อยก่อน แล้วจึงยืนยันการสมัคร (เมื่อท าการสมัครเสร็จส้ินแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้) 

4.2 ผู้สมัครพิมพ์ใบช าระเงินจากระบบรับสมัคร 
4.3 ผู้สมัครน าใบช าระเงินไปจ่ายธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยช าระเงินค่าบริการการทดสอบ
 เป็นเงิน 400 บาท (ส่ีร้อยบาทถ้วน) โปรดเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐาน 
4.4 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงิน ภายใน 3 วันท าการหลังจากการช าระเงิน และ
 สถานะการสมัคร ได้ท่ีเว็บไซต์ www.skr.ac.th/pretest หากมีปัญหาในการสมัครบนระบบออนไลน์  
 สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  
 โทรศัพท์ 02-9049803,5 ต่อ 119 หรือส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ กด 6 พร้อมน าหลักฐาน 
 การช าระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี 
4.5 ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าทดสอบ โครงการทดสอบศักยภาพเพ่ือการเตรียมตัวศึกษาต่อ  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (SKR Pre – Test ’62) ออกจากระบบการรับสมัคร และลงลายมือชื่อในบัตร 
 ประจ าตัวผู้สมัครสอบด้วย เพ่ือน ามาเป็นหลักฐานแสดงตนในวันทดสอบ 
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5. แนวปฏิบัติโครงการทดสอบศักยภาพเพ่ือการเตรียมตัวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (SKR Pre – Test ’62) 
5.1 หลักฐานการสมัครท่ีต้องน ามาแสดงตนในวันทดสอบ 
  5.1.1 บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าทดสอบ โครงการทดสอบศักยภาพเพ่ือการเตรียมตัวศึกษาต่อ   
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (SKR Pre – Test ’62) (ตามข้อ 4.5) หรือ 
  5.1.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือหนังสือเดินทาง ท่ีมีรูปถ่าย 
     ท่ีหน่วยงานราชการออกให้ 
5.2 โครงการทดสอบศักยภาพเพ่ือการเตรียมตัวศึกษาต่อ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (SKR Pre – Test ’62) 
  เป็นไปตามก าหนดการสอบ ดังต่อไปน้ี 
  เวลา 08.00 น. เข้าแถวเพื่อเตรียมความพร้อมบริเวณอาคารโดมตามประกาศห้องสอบท่ีก าหนด 
  เวลา 08.30 น. ผู้ควบคุมห้องสอบช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้เข้าสอบทราบ 
  เวลา 09.00 น. เริ่มด าเนินการสอบตามตาราง  

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 
        เวลา วิชาท่ีทดสอบ   จ านวนข้อสอบ    คะแนน 
09.00 – 10.00 น. 
10.05 – 10.55 น. 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 

25 ข้อ 
50 ข้อ 

100  คะแนน 
100  คะแนน 

11.00 – 11.55 น.                      พักรับประทานอาหาร 

12.00 – 13.00 น. 
13.05 – 13.55 น. 
14.00 – 14.50 น. 

วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

50 ข้อ 
50 ข้อ 
50 ข้อ 

100  คะแนน 
100  คะแนน 
100  คะแนน 

 

หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ 
5.3 นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนท่ีถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนท่ีสังกัดเท่าน้ัน 
5.4 นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การสอบท่ีใช้ส าหรับการทดสอบ ดังน้ี ปากกาน้ าเงิน , ดินสอ 2B และยางลบดินสอ 
5.5 กรณีนักเรียนน าโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ ให้ปิดโทรศัพท์ในระหว่างการสอบทุกรายวิชา 
 

6. รางวัลการทดสอบชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลชนะเลิศ    ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา   5,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา   3,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา   2,000 บาท 

รางวัลชมเชย อันดับที่ 4-10  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา   1,000 บาท 
รางวัลคะแนนสูงสุดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา   1,000 บาท 
รางวัลคะแนนสูงสุดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา   1,000 บาท 

 



7. สถานที่ทดสอบ 
 อาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
 

8. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการทดสอบและพิจารณาตัดสินผลรางวัล 
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จะพิจารณาผลคะแนนการสอบและรางวัล ตามล าดับพิจารณา ดังน้ี 
 8.1 พิจารณาจากคะแนนรวม 5 วิชาพ้ืนฐานความรู้ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  

     และสังคมศึกษาฯ) 
8.2 หากนักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาผลคะแนนสอบรายวิชาตามล าดับต่อไปน้ี 
 8.2.1 วิชาคณิตศาสตร์ 
 8.2.2 วิชาวิทยาศาสตร์ 
 8.2.3 วิชาภาษาอังกฤษ 
 8.2.4 วิชาภาษาไทย 
 8.2.5 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
8.3 หากพิจารณาตามข้อ 8.2 แล้วพบว่านักเรียนสอบได้ตามคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับ 

 การสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 8.4 การพิจารณาอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในประกาศ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา 
  เป็นรายกรณีไป โดยมติของคณะกรรมการพิจารณาฯ ถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

9. การประกาศผลสอบ 
 9.1 ประกาศผลคะแนนสอบ และประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีได้รับรางวัล ในวันอาทิตย์ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2562 
  ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.skr.ac.th/pretest และป้ายประชาสัมพันธ์อาคารสิรินธร 1 
 9.2 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลคะแนนการสอบทุกรายวิชาและล าดับท่ีสอบได้จากระบบ SKR Pretest  
  เว็บไซต์โรงเรียน www.skr.ac.th/pretest  
  ท้ังน้ี การพิจารณาผลการสอบของคณะกรรมการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

10. การรับรางวัลและเกียรติบัตร 
 10.1 นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล ตามประกาศผลสอบข้อ 9               
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จะติดต่อกลับเพ่ือยืนยันตัวบุคคลและเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร  
และรับมอบเงินทุนการศึกษาในวันงานเปิดลานวิชาการ ครั้งท่ี 22 ในวันศุกร์ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562  
(ก าหนดการโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) 
 10.2 นักเรียนท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล สามารถพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบ 
ผ่านระบบ SKR Pre – Test’62  ได้ทุกคน 
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11. ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เลขท่ี 2/617 หมู่ 1 ต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12120 ส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ โทรศัพท์ 02-9049803,5 กด 6 
  
 
  จึงประกาศมาให้ทราบท่ัวกัน 
     
  ประกาศ ณ วันท่ี 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 
 
       
 
            (นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
       
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 


