
 

 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔ จะด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพ่ือให้ 
การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคุณสมบัติการคัดเลือก  ดังต่อไปนี้ 

๑. ค าจ ากัดความประเภทการรับนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
นักเรียนทั่วไป  หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการหรือนอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
นักเรียนความสามารถพิเศษ หมายถึง นักเรียนทั่วไป ที่มีความสามารถ ด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ 

และกีฬา 
 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียน อย่างน้อย  ๒ ปี  นับถึงวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และต้องอาศัยอยู่กับ บิดา  มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย  ที่
เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  ถ้าเป็นเด็กในอุปการะหรือบุตรบุญธรรม  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับโรงเรียน  ถ้าการย้ายถิ่นฐานมีหลักฐานว่าเป็นการย้ายตามความจ าเป็นจริง ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  
 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
  ๑. อ าเภอคลองหลวง  ได้แก่ 
   ต.คลองหนึ่ง    หมู่ที่ ๑–๒ 
   ต.คลองสอง    หมู่ที่ ๑–๓ และหมู่ท่ี ๗ 
   ต.คลองสาม    หมู่ที่ ๑–๖ และหมู่ท่ี ๗ (หมู่ที่ ๗ เฉพาะฝั่งทิศใต้โดยใช้แนวถนนเป็นเกณฑ์)   
   ต.คลองสี่       หมู่ที่ ๑–๖  
  ๒. อ าเภอธัญบุรี  ได้แก่ 
   ต.บึงยี่โถ           ทุกหมู่ 
   ต.ประชาธิปัตย์    ทุกหมู่ ยกเว้นหมู่ที่ ๑ เดิม 



 

 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่สมัคร เข้าสอบ และคณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณา
แล้วมีคุณสมบัติเข้าลักษณะเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  ๑)  นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย  
  ๒)  นกัเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคท่ีดินเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน  
  ๓)  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  

  ๔)  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแล 
             เป็นพิเศษ  

  ๕)  นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
  ๖)  นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง 
  ๗)  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

 

๒. จ านวนนักเรียนที่รับ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ประเภทห้องเรียนปกติ  จ านวน  ๓๖๐  คน  จ าแนกเป็น 
 

 

 
 
 
 
 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
     หรือก าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 
๒)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๓)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  

 

๔.หลักฐานการสมัคร 
๑)  ใบสมัคร (พิมพ์ใบแจ้งความจ านงจากเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.skr.ac.th) 
๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร) 
๓)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 
     ว่าก าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 
๔)  รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบัน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 

   ๕)  ใบแสดงผลคะแนน O–NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (พิมพ์จากเว็บไซต์ของ สทศ. และให้นักเรียน 
                    หรือผู้ปกครองลงนามรับรองความถูกต้อง) 
 

ประเภท ผลการสอบ เงื่อนไขพิเศษ รวมทั้งสิ้น 

นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ๑๑๖ 
๗๒ ๓๖๐ 

นักเรียนทั่วไป ๑๗๒ 
รวม ๒๘๘ ๗๒ ๓๖๐ 



๕. ก าหนดวันและเวลาการรับนักเรียน    

 ๕.๑.  ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET 
  ๕.๑.๑ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
   รับสมัคร  วันที่  ๒๓ – ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
       (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
   สอบคัดเลือก  วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

   ประกาศผล  วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   รายงานตัว     วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

   มอบตัว  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

  ๕.๑.๒ นักเรียนทั่วไป 
   รับสมัคร  วันที่  ๒๓ – ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
       (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
   สอบคัดเลือก  วันที่  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

   ประกาศผล  วันที่  ๓   เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   รายงานตัว     วันที่  ๓   เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

   มอบตัว  วันที่  ๘   เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ๕.๒ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ  

  ๕.๒.๑ ประเภทความสามารถพิเศษ 
   รับสมัคร  วันที่  ๒๓ – ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
   สอบภาคปฏิบัติ  วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
   ประกาศผลภาคปฏิบัติ วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   รายงานตัว     วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

   สอบภาคทฤษฎี  วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

   มอบตัว  วันที่  ๘  เมษายน   ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 หมายเหตุ  ให้ผู้สอบภาคปฏิบัติประเภทความสามารถพิเศษ เข้าสอบภาคทฤษฎีตามตารางสอบ  
ในวันที่  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  หากไม่เข้าสอบด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ถือว่าสละสิทธิ์ 
  ๕.๒.๒ ประเภทเงื่อนไขพิเศษอ่ืนๆ  

   รับสมัคร  วันที่  ๒๓ – ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
       (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
   สอบคัดเลือก  วันที่  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 



 

   ประกาศผล  วันที่  ๓   เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   รายงานตัว     วันที่  ๓   เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

   มอบตัว  วันที่  ๘   เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๖. วิชาที่สอบและวิธีการคิดคะแนน   

 ๖.๑ วิชาที่สอบ   
   นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ทุกคน ทุกประเภท ต้องเข้าสอบในรายวิชา ต่อไปนี้  

๑. คณิตศาสตร์  ๒.  ภาษาไทย  ๓.  วิทยาศาสตร์    
๔.  สังคมศึกษา  ๕.  ภาษาอังกฤษ 

 ๖.๒ วิธีการคิดคะแนน   
  การคิดคะแนนด าเนินการดังนี้ 

๑) ผลรวมคะแนนสอบ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
คิดคะแนนรวมเป็นร้อยละ ๗๐ 

๒) ผลรวมคะแนน O–NET  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ  ๓๐ 
๓) น าคะแนนจากข้อ ๑) และ ๒)  มารวมกันแล้วเรียงล าดับคะแนนจากมากไปน้อย 

  

๗. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน 
 การพิจารณารับนักเรียนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๗.๑ การรับนักเรียนในเขตพืน้ที่บริการ  รับจ านวน  ๑๑๖  คน เฉพาะนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
โดยเรียงล าดับคะแนน ตั้งแต่ ล าดับที่ ๑  ถึง ล าดับที่ ๑๑๖ 
 ๗.๒ การรับนักเรียนทั่วไป  รับจ านวน  ๑๗๒ คน โดยน าคะแนนของนักเรียนที่เหลือจาก ข้อ ๗.๑ 
และนักเรียนทั่วไป มาเรียงล าดับคะแนนจากมากไปน้อย ให้ได้  ๑๗๒ คน 
 ๗.๓ การรับนักเรียนความสามารถพิเศษ  รับจ านวน ไม่เกิน  ๑๖  คน จากนักเรียนทั่วไป  โดย 
การทดสอบความสามารถ ด้านดนตรี  ศิลปะ นาฏศิลป์ และกีฬา  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  ๗.๓.๑ ด้านดนตรี  ให้นักเรียนที่จะเข้าทดสอบน าเครื่องดนตรีมาเอง  ยกเว้น ยูโฟเนียม  ทูบา  
ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง 
   ๑) ดนตรีไทย  ชนิดของเครื่องดนตรีที่ใช้พิจารณา คือ  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ 
       ฆ้องวงเล็ก จะเข้  ซอด้วง  ซออู้ ซอสามสาย ขลุ่ย  ขิม และ ปี่  
   ๒) ดนตรีสากล  ชนิดของเครื่องดนตรีที่ใช้พิจารณา คือ 
    ก. เครื่องเป่าลมไม้ ได้แก่  ปิคโกโร  ฟลูท  คาริเน็ต  อัลโตแซก และ เทเนอร์แซก 
    ข. เครื่องเป่าลมทองเหลือง  ได้แก่  ทรัมเป็ท  ฮอร์น  ยูโฟเนียม  ทรอมโบน   
        บาริโทน   ทูบา และ ซูซ่าโฟน 



  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านดนตรี 
   ๑. เกียรติบัตรผ่านการประกวดหรือแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ 
   ๒. ดนตรีสากล  มีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีดนตรี โน้ต และทักษะการปฏิบัติ 
       อย่างน้อย ขั้น ๓  แสดงความสามารถเพลงบังคับ ๑ เพลง (เพลงที่ใช้ในพิธีการ :  
       เพลงมหาฤกษ์ เพลงมหาชัย เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี) และเพลงเลือก ๑ เพลง 
   ๓. ดนตรีไทย มีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีดนตรี โน้ต และทักษะการปฏิบัติอย่างน้อย  
       ขั้น ๓ แสดงความสามารถเพลงบังคับ ๑ เพลง (เพลงโหมโรง เพลงเถา เพลงเกร็ด /  
       ประกอบการแสดง เพลง ๒ ชั้น)  และเพลงเลือก ๑ เพลง   
  ๗.๓.๒ ด้านนาฏศิลป์  ให้นักเรียนที่จะเข้าทดสอบแสดงความสามารถทางนาฏศิลป์ไทย เตรียม
ผ้าโจงกระเบน และแผ่นซีดีประกอบการแสดงมาเอง  
  ๗.๓.๓ ด้านศิลปะ  ให้นักเรียนที่จะเข้าทดสอบความสามารถด้านศิลปะ  น าอุปกรณ์มาเอง ได้แก่  
สีโปสเตอร์หรือสีน้ า  
  ๗.๓.๔ ด้านการขับร้อง  ให้นักเรียนที่จะเข้าทดสอบความสามารถด้านการขับร้อง ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
  ๗.๓.๕ ด้านกีฬาที่โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ  ให้นักเรียนที่จะเข้าทดสอบแข่งขันด้านกีฬา 
แต่งชุดกีฬาให้เหมาะสมตามประเภทของกีฬาที่สมัครไว้ ได้แก่  ตะกร้อ และเทควันโด 
  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ตามข้อ ๗.๓.๒ – ๗.๓.๕  

 ๑. เกียรติบัตรผ่านการประกวดหรือแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ 
 ๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการรับนักเรียนก าหนด 

  ๗.๓.๖ ด้านกีฬาที่นักเรียนมีความเป็นเลิศ  ได้แก่ ว่ายน้ า และกอล์ฟ โดยพิจารณาคัดเลือกจาก
ผลงานการแข่งขันระดับชาติขึ้นไป 
 ๗.๔ การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษอ่ืนๆ  รับจ านวน  ๕๖ คน  จากนักเรียนที่สมัคร และเข้าสอบ  
ซึ่งคณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเข้าลักษณะเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

๑. นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย  
๒. นักเรียนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ศุภาลัยบุรี ต าบลคลองสี่  อ าเภอคลองหลวง  

จงัหวัดปทุมธานี  โดยที่ บิดาหรือมารดา เป็นผู้ซื้อ และ/หรือ เป็นเจ้าของบ้าน 
๓. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
๔. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ 

ดูแลเป็นพิเศษ  
๕. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  



 

๖. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
 
๘. เงื่อนไขและข้อก าหนดการรับนักเรียน 
 ๘.๑ การประกาศผลการสอบ มีการประกาศผลสอบ ๓ บัญชี ดังนี้ 
  ๘.๑.๑  บัญชีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  จ านวน ๑๑๖ คน 
  ๘.๑.๒  บัญชีนักเรียนทั่วไป  จ านวน ๑๗๒ คน 
  ๘.๑.๓  บัญชีนักเรียนส ารอง ทางโรงเรียนจะเรียกบัญชีส ารอง ตามล าดับเมื่อมีนักเรียนสละสิทธิ์
เท่านั้น 
 ๘.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องผ่านการด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดใน ข้อ ๕ คือ 
สมัคร  สอบคัดเลือก  รายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด หากด าเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนถือว่า  
สละสิทธิ์ 
 ๘.๓ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนแล้วหากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความหรือ 
เอกสารใดๆ เป็นเท็จหรือปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต 

 ๘.๔ นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ ต้องเข้าทดสอบภาคปฏิบัติและสอบภาคทฤษฎีตามตารางที่
ก าหนด เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมใน  
ด้านที่ได้รับการคัดเลือกให้กับโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียน โดยไม่มีกรณียกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น 
  ๘.๔.๑ จ านวนที่รับนักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากนักเรียนที่
เข้าคัดเลือกและทดสอบมีสถิติหรือมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละด้าน โรงเรียนอาจรับไม่เต็ม
ตามจ านวนที่ก าหนดก็ได้ 
  ๘.๔.๒ การตัดสินของคณะกรรมการรับนักเรียนถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 

  ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๐ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

        (นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

 
 
 
 



ตารางสอบ ห้องเรียนปกติ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่  30 มีนาคม 2562 
 

วิชา รูปแบบข้อสอบ จ านวนข้อ 
คะแนน 

 
จ านวนเวลา 

(นาที) 
ช่วงเวลา 

คณิตศาสตร์ - เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 60 90 09.00 – 10.30 น. 
- เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
- เขียนวิธีการคิดข้อที่เลือก 

5 
 

15 

รวม 35 75 
ภาษาไทย - เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 40 40 60 10.30 – 11.30 น. 

- เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
- เขียนวิธีการคิดข้อที่เลือก 

5 10 

รวม 45 50 
พักรับประทานอาหาร 

วิทยาศาสตร์ - เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 40 60 60 12.30 – 13.30 น. 

- เติมค าตอบ 5 15 
รวม 45 75 

สังคมศึกษา - เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 40 40 60 13.30 – 14.30 น. 

- เติมค าตอบ 5 10 
รวม 45 50 

ภาษาอังกฤษ - เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 40 40 60 14.30 – 15.30 น. 

- เติมค าตอบ 5 10 
รวม 45 50 

 
 
 
 
 

 
 


