
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
เรื่อง  การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔  เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ให้จัดการศึกษาประเภทห้องเรียนพิเศษ  ๒ ประเภท คือ ห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริม
ความสามารถด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. (Gifted Education Program : 
GEP) เพ่ือให้การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
รังสิต  จึงก าหนดรายละเอียดในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ดังนี้ 
 

๑. จ านวนนักเรียนที่รับ 
  ๑.๑ ห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
        เป็นภาษาอังกฤษ  (EP)   จ านวน  ๒  ห้อง จ านวนนักเรียน  ๖๐  คน 
  ๑.๒ ห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง  
           สสวท. และสอวน. (GEP)  จ านวน ๔ ห้อง จ านวนนักเรียน ๑๔๔ คน 

 

 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
       เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือ  
       เทียบเท่า 
๒.๒  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๒.๓  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๒.๔  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 

 ๓. หลักฐานการสมัคร 
๓.๑  ใบสมัคร (พิมพ์ใบแจ้งความจ านงจากเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.skr.ac.th) 
๓.๒  หลักฐานการจบการศึกษา หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน 
๓.๓  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน ๒ รูป  
๓.๔  ค่าสมัครสอบคนละ  ๑๐๐  บาท 

 
 
 
 



 

  

 ๔.  ก าหนดวันและเวลาการรับนักเรียน 
    ๔.๑ รับสมัคร   วันที่ ๒๓–๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

   ๔.๒ สอบคัดเลือก วันที่   ๙   มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป 
   ๔.๓ ประกาศผล  วันที่   ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๔.๔ รายงานตัว  วันที่   ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๒    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๔.๕ มอบตัว  วันที่   ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

 ๕. วิชาที่สอบ 

  ๕.๑ ผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียน English Program : EP ต้องเข้าสอบ วิชาต่อไปนี้     
   ๑) วิชาคณิตศาสตร์     ๑๐๐  คะแนน 
   ๒) วิชาวิทยาศาสตร์     ๑๐๐  คะแนน 
   ๓) วิชาภาษาอังกฤษ     ๑๐๐  คะแนน 
   ๔) สอบวัดทักษะทางการฟังและการเขียนภาษาอังกฤษ   ๕๐  คะแนน 
  ๕.๒ ผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียน Gifted Education Program : GEP ต้องเข้าสอบ วิชาต่อไปนี้ 
   ๑) วิชาคณิตศาสตร์     ๑๕๐  คะแนน 
   ๒) วิชาวิทยาศาสตร์     ๑๕๐  คะแนน 
   ๓) วิชาภาษาอังกฤษ     ๑๐๐  คะแนน 
 

๖. เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน  

               การพิจารณารับนักเรียน จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนสอบทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐  
โดยเรียงล าดับคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากนักเรียนที่สอบได้คะแนน
มากกว่าในแต่ละวิชาตามล าดับ ดังนี้ 
   ๑) ห้องเรียน EP ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสอบวัดทักษะทางการฟังและ
เขียนภาษาอังกฤษ ถ้าคะแนนสอบวัดทักษะทางการฟังและเขียนภาษาอังกฤษ เท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษ และถ้าคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน  จะพิจารณาจากวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็น
ล าดับต่อไป 
    ๒) ห้องเรียน GEP ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์   
และถ้าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน  จะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นล าดับต่อไป 
 

  ๗. เงื่อนไขและข้อก าหนดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  

   ๗.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดใน ข้อ ๔ คือ สมัคร 
สอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด หากด าเนินการไม่ครบทุกข้ันตอนถือว่าสละสิทธิ์ 
   ๗.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนแล้วหากโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อความหรือ
เอกสารใดๆ เป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร โรงเรียนจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต 



    

   ๗.๓ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกประเภท หลังจากนักเรียนมอบตัวแล้ว ไม่ว่ากรณี
ใดๆ  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐ ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

 (นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   

 

 1. English Program : EP    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  

ที ่ 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 ค่าเข้าร่วมโครงการตลอด
หลักสูตร 

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 
 

ที ่ 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 ค่าเข้าร่วมโครงการตลอด
หลักสูตร 

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 
 

 
หมายเหตุ     1. ภาคเรียนที่ 1 นักเรียน ม.1 ต้องช าระค่าเข้าร่วมโครงการตลอดหลักสูตร คนละ 10,000 บาท 
                 2. ไม่ต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาอื่นๆ ที่โรงเรียนเก็บจากนักเรียนปกติ 
                 3. หนังสือเรียนนักเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางสอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1   
ห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program : EP) และห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. (Gifted Education Program : GEP) 

 
สอบวันที่  9 มีนาคม 2562 

 

วิชา รูปแบบข้อสอบ จ านวนข้อ 
จ านวนเวลา 

(นาที) 
ช่วงเวลา 

คณิตศาสตร ์ - เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 90 09.00 - 10.30 น. 
- เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
- เขียนวิธีการคิดข้อที่เลือก 

5 

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

- เติมค าตอบ 10 

รวม 50 
ภาษาอังกฤษ - เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 40 60 11.30 – 12.30 น. 

- เติมค าตอบ 10 

รวม 50 
 
 
หมายเหตุ   นักเรียน EP ม.1 สอบวัดทักษะทางการฟังและการเขียนภาษาอังกฤษ เวลา 13.30 – 15.00 น.  

ห้อง Grand Gala Rose อาคารสิรินธร 2 ชั้น 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


