
 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
 

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

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคุณสมบัติการคัดเลือก  ดังต่อไปนี้ 

๑. ค าจ ากัดความประเภทการรับนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 นักเรียนโรงเรียนเดิม หมายถึง นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย 
รังสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนอ่ืน  
 

๒. จ านวนนักเรียนที่รับ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประเภทห้องเรียนปกติ  จ านวน  ๔๐๕  คน  จ าแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
๒.๑  ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม รับจ านวน ๓๒๐ คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มการเรียนจ านวน ๓ กลุ่ม 

ดังนี้ 
 - กลุ่มวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   จ านวน  ๓ ห้องเรียน   

 - กลุ่มคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  จ านวน  ๓ ห้องเรียน   
- กลุ่มภาษา (ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาจีน)  จ านวน  ๒ ห้องเรียน   

๒.๒  ประเภทนักเรียนทั่วไป  รับจ านวน  ๔๕ คน  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                    
จ านวน  ๑ ห้องเรียน 

๒.๓  ประเภทเงื่อนไขพิเศษรับจ านวน  ๔๐ คน  โดยคุณสมบัติข้อ ๗.๓ 
 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  
       หรือก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  หรือ เทียบเท่า 

  



 

 ๒)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๓)  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๔. หลักฐานการรับสมัคร 
 ๑)  ใบสมัคร (พิมพ์ใบแจ้งความจ านงจากเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.skr.ac.th) 
 ๒)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ เทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 
      ว่าก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  หรือเทียบเท่า 
 ๓)  รูปถ่ายหน้าตรง  สวมเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบัน  ขนาด  ๑ นิ้ว  จ านวน  ๒ รูป 
 ๔)  ใบแสดงผลคะแนน O–NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (พิมพ์จากเว็บไซต์ของ สทศ. และให้นักเรียน 
                  และผู้ปกครองลงนามรับรองความถูกต้อง) 
     
๕. ก าหนดวันและเวลาการรับนักเรียน 
 ๕.๑ นักเรียนโรงเรียนเดิม 
  รับสมัคร   วันที่  ๕ – ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
  สอบคัดเลือก วันที่    ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
  ประกาศผล  วันที่    ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
  รายงานตัว    วันที่      ๖  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

  มอบตัว       วันที่      ๙  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ๕.๒. นักเรียนทั่วไป (กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์) 
  รับสมัคร   วันที่  ๒๓ – ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น  
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  สอบคัดเลือก วันที่   ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

  ประกาศผล วันที่   ๖   เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  รายงานตัว    วันที่   ๖   เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

  มอบตัว   วันที่   ๙   เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น. 

 ๕.๓. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
  รับสมัคร   วันที่  ๒๓ – ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒    เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น  
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  สอบคัดเลือก วันที่   ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

  ประกาศผล วันที่   ๖   เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  รายงานตัว    วันที่   ๖   เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

  มอบตัว   วันที่   ๙   เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น. 

 

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


๖. วิชาที่สอบ 

 นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนทุกคน ต้องเข้ารับการประเมินความรู้ เพ่ือจัดกลุ่มการเรียน  ๕ รายวิชา  
ต่อไปนี้ 

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

๗. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน 
 ๗.๑ นักเรียนโรงเรียนเดิม 
  รับจ านวน  ๓๒๐  คน  โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๗.๑.๑  พิจารณาจากนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
  ๗.๑.๒  พิจารณาจากผลรวมของคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คัดเลือกนักเรียนล าดับที่ ๑ ถึง ๓๒๐ 
คนโดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี้ 

๑) ผลประเมินความรู้  ๕ รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
๒) ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ จ านวน ๖ ภาคเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ ๔๐   
   ๓)  คะแนนการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O–NET  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้   

       คิดเป็นร้อยละ ๓๐   
  ๗.๑.๓  เมื่อนักเรียนผ่านเกณฑ์ข้อ ๗.๑.๒ แล้วให้เกณฑ์ในการจัดแผนการเรียน ดังนี้ 

๑) ผลประเมินความรู้ ๕ วิชา  คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
๒) ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ จ านวน ๖ ภาคเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ ๔๐   
- กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา 

    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๖ ภาคเรียน 
- กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา 

    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน และภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ภาคเรียน 
- กลุ่มการเรียนภาษา (ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาจีน) พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา   
  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ภาษาไทยพื้นฐาน และสังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ภาคเรียน 

   ๓)  คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  คิดเป็นร้อยละ ๓๐  
  โดยพิจารณาจากคะแนนตามแผนการเรียนดังนี้ 
- กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  พิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์ และ 

    คณิตศาสตร์ เท่านั้น 



 

- กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ พิจารณาจากวิชาคณิตศาสตร์ และ   
    ภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

- กลุ่มการเรียนภาษา (ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาจีน) พิจารณาจากวิชาภาษาไทย และ 
 ภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

 

 ๗.๒ นักเรียนทั่วไป  
  รับจ านวน  ๔๕ คน  โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  ผลรวมของคะแนนสอบ ๕ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๗๐ และคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) คิดเป็นร้อยละ ๓๐  แล้วน าไปเรียงล าดับจากมากไปน้อย ล าดับที่ ๑ ถึงล าดับที่ 
๔๕ 
 ๗.๓ รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   จ านวน  ๔๐ คน  โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 

๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย  
๒) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
๓) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง  
๔) เป็นนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี อย่างต่อเนื่องตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๕) เป็นนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านต่างๆ ให้กับโรงเรียน 
๖) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่พัฒนา : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

 

๘. เงื่อนไขและข้อก าหนดการรับนักเรียน 
 ๘.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดใน ข้อ ๕ คือ สมัคร  
สอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด หากด าเนินการไม่ครบทุกข้ันตอนถือว่าสละสิทธิ์ 
 ๘.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนแล้วหากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่าข้ อความหรือ 
เอกสารใดๆ เป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต 
 
  ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๐ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

         (นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 



ก าหนดการประเมินความรู้ ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
ประเมินความรู้ วันที่  21 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 

 
 
 
 
 
 

 



 

ตารางสอบ ประเภทนักเรียนทั่วไป (กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 

สอบวันที่  31 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 

 
 
 
 
 
 
 


