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ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี 
เรื่อง     นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   

ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
----------------------------------------------- 

๑. หลักการ 
     เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  สนอง

เจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ คำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่องให้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอำนาจการบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  เรื่องนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบุรี จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนทั่วไป ให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประกาศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  
เรื่องการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

๒. แนวปฏิบัติการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒.๑ การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนทั่วไป  รับนักเรียนจำนวน  ๑๑  ห้อง   
      รวม  ๔๙๕  คน  กำหนดสัดส่วนการรับดังนี้   

          ๒.๑.๑ ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการ รับจำนวน ๑๙๘  คน (ร้อยละ ๔๐) พ้ืนที่บริการของโรงเรียน        
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีดังนี้ 

- ตำบลปากเกร็ด   หมู่ ๔ , ๕ 
  - ตำบลบางตลาด   หมู่ ๑ – ๑๐ 
           - ตำบลคลองเกลือ   หมู่ ๑ – ๔ 
          - ตำบลบางพูด    หมู่ ๘ , ๙ , ถนนป๊อปปูล่า , ถนนป๊อปปูล่า ๕ , ถนนป๊อปปูล่า ๖  
    และถนนบอนด์สตรีท 
           - ตำบลบ้านใหม่   หมู่ ๖ , ถนนป๊อปปูล่า และถนนป๊อปปูล่า  ๕ 
  



๒ 
 

 รับนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก ใช้แบบทดสอบวัดความพร้อมพ้ืนฐานทางการเรียน
ของโรงเรียนในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ รวม ๗๐% และคะแนน O–NET ๔ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ รวม ๓๐ % 
 หมายเหตุ ในกรณีมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ ๔๐ โรงเรียนจะรับนักเรียนในเขตพื้นที่
บริการ เข้าเรียนทุกคนและนำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (นักเรียนทั่วไป)  
โดยดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองประเภทนักเรียนทั่วไปของโรงเรียนจนครบตามจำนวนที่โรงเรียน
ประกาศรับ  
 

          ๒.๑.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป รับจำนวน  ๒๙๗  คน (ร้อยละ ๖๐) โดยแบ่งสัดส่วนดังนี้ 
  - ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก  รับจำนวน ๒๓๗ คน ใช้แบบทดสอบ 
วัดความพร้อมพ้ืนฐานทางการเรียนของโรงเรียนในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๕ รายวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ รวม ๗๐ %  และ
คะแนน O–NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม ๓๐ % 

- ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ รับจำนวน ๓๐ คน โดยรับนักเรียนทั่วไปที่มี
ความสามารถพิเศษ การคัดเลือกใช้การประเมินและทดสอบภาคปฏิบัติ  ดังนี้ 

- ความสามารถพิเศษวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมฯ  
ด้านภาษาอังกฤษ  และด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ จำนวน ๑๐ คน 
 - ความสามารถพิเศษกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑาและกีฬาอ่ืน ๆ จำนวน ๑๐ คน 
 - อัจฉริยภาพด้านศิลปะ ศิลปะแขนงต่าง ๆ ดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาทิต และ
ทัศนศิลป์ จำนวน ๑๐ คน 
    หมายเหตุ  

๑. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
แข่งขันระดับภาค ระดับประเทศ  ระดับนานาชาติ  โดยแสดงหลักฐานในวันสมัครและวันสอบ เช่น เกียรติบัตร
และแฟ้มสะสมผลงาน โดยมีการทดสอบตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 

๒.   ผู้สมัครทุกคนต้องทำสัญญากับทางโรงเรียนกรณีได้รับการคัดเลือก ต้องเป็นตัวแทนในการ
เข้าร่วมประกวดแข่งขันเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

  - ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  รับจำนวน ๓๐ คน  ซึ่งเป็นนักเรียนทั่วไป 
ที่คณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เห็นว่าโรงเรียนมีความจำเป็นจะต้องรับตามเงื่อนไขพิเศษ  
ทั้งนีส้อดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศ โดยผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนและคณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แต่งตั้งข้ึน   
  

 ๒.๑.๓ วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน 
  (๑) นักเรียนเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๑๙๘ คน สอบคัดเลอืกและใช้คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระฯ 
       รับสมัคร วันที่  ๒๑ – ๒๕  มนีาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
       สอบ  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.  (ใชแ้บบทดสอบ  
      วัดความพร้อมพ้ืนฐานทางการเรียนของโรงเรียนใน  ๕ รายวิชาหลัก คือ ภาษาไทย   
                                สังคมศึกษา,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในสัดส่วนร้อยละ ๗๐  
                                รวมกับคะแนน  O-NET ร้อยละ ๓๐  

          (นักเรียนที่สมัครในเขตพื้นที่บริการ ทุกคนต้องเข้าทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 
                                  ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓  ถ้าไม่เข้าสอบถือว่า สละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้) 
              



๓ 
 

   ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   
    (ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้)  
   มอบตัว  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
             (ผู้ไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใด ๆไม่ได้)  
 

  (๒) นักเรียนทั่วไป   จำนวน ๒๓๗ คน (โดยสอบคัดเลือก ๕ วิชาหลัก และใช้คะแนน O-NET  
                                           ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ )   
       รับสมัคร  วันที่  ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   สอบ  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.   
                                  (ใช้แบบทดสอบวัดความพร้อมพ้ืนฐานทางการเรียนของโรงเรียน ๕ รายวิชาหลัก  
                                  คือ ภาษาไทย  สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
                   ในสัดส่วนร้อยละ ๗๐ รวมกับคะแนน O-NET  ร้อยละ ๓๐)  
   ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   
    (ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้)  
   มอบตัว   วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
                                 (ผู้ไม่มามอบตัวในวันและเวลาดงักล่าวถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใด ๆไม่ได้) 
  

  (๓) นักเรียนความสามารถพิเศษ  จำนวน ๓๐ คน 
 รับสมัคร   วันที่ ๒๑–๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     คัดเลือก   วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   

            - รายงานตัวเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  
                                  (ผู้ไม่มารายงานตัวและเข้ารับการคัดเลือกในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์   
                                 จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้)  
   ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
       (ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ไม่ได้)            
   สอบ  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.   
      หมายเหตุ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกความสามารถพิเศษทุกคนต้องเข้าสอบวัดความรู้ 
       พื้นฐาน ในวันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๓ ถ้าไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้อง 
       สิทธิใดๆ ไม่ได้ 
   มอบตัว  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.  
                                (ผูไ้ม่มามอบตัวในวันและเวลาดงักล่าวถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้)  
 

  (๔) นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  จำนวน  ๓๐  คน 
 รับสมัคร วันที่  ๒๑ – ๒๕  มนีาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

       สอบ      วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๓๐ น.โดยใช้แบบทดสอบ 
                                วัดความพร้อมพ้ืนฐานทางการเรียนของโรงเรียน ๕ รายวิชาหลัก คือ ภาษาไทย   
     สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ  ในสัดส่วนร้อยละ ๗๐  
     รวมกับคะแนน O-NET  ร้อยละ ๓๐ 
   ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
   มอบตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
                               (ผู้ไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้)  
   หมายเหตุ  นักเรียนที่สมัครเงื่อนไขพิเศษทุกคนต้องเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานในวันที่  
      ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ถ้าไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
 



๔ 
 

   ๒.๑.๔ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  (๑) คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  ดังนี้ 
   ๑.๑  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
     หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  
   ๑.๒  มีผลคะแนนสอบ O-NET 
  

  (๒) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 
   ๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครครบทุกข้อ 

  ๒.๒ ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านทีอ่ยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี           
                อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ตามประกาศการรับนักเรียน 

ของโรงเรียนโดยต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครองตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือเป็นเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิ 
การอยู่อาศัยชัดเจน โดยเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านลงนามรับรองการอาศัยอยู่จริง 
เป็นหลักฐานในสำเนาทะเบียนบ้านด้วยตนเอง กรณีท่ีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้าน 
หรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพ้ืนที่บริการ ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
บันทึกเป็นเอกสารโดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและให้เจ้าบ้านหรือ 
เจ้าของบ้านลงนามในทะเบียนบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง  

   หมายเหตุ – กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเรียน 
    ในเขตพื้นที่บริการการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 
    ของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
       -  หากโรงเรียนตรวจสอบภายหลัง และ/หรือมีผู้ร้องเรียนและพบว่านักเรียน 
    ไม่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการจะต้องสละสิทธิ์ 
                         ความเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ทันที 
          (๓) คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทนักเรียนทั่วไป    
              ๓.๑ ผูส้มัครจะต้องมีคุณสมบัติ ตรงตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครครบทุกข้อ 
   ๓.๒ เป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
                (๔) คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 

   ๔.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครครบทุกข้อ 
            ๔.๒ มีทักษะ มีความสามารถเฉพาะทาง ตรงตามประเภทที่สมัคร  
            ๔.๓ มีเอกสารหลักฐานแสดงผลงาน ความสามารถ และ/หรือผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศ       

 ในการแข่งขัน ระดับภาค  ระดับประเทศ และ/หรือระดับนานาชาติ 
            ๔.๔ สามารถนำเครื่องมือ อุปกรณ์ มารับการทดสอบเองได้ 

       (๕) คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
            ๕.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครครบทุกข้อ 
            ๕.๒ มีเอกสารหลักฐานรับรองจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีแ่สดงว่าอยู่ใน               
                  หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                  กำหนดดังนี้ 
    ๑. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน  
    ซึ่งมีเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์  
      ๒๕๖๒ โดยมีหลักฐานที่ปรากฏความเชื่อมโยงถูกต้อง ชัดเจน   

        



๕ 
 

     ๒. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
     ๓. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ 
                                    สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
     ๔. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย    
                                   นนทบุรี 
 ๒.๑.๕ หลักฐานการรับสมัคร 

 (๑) ใบสมัครของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่พิมพ์จากการสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
(http://www.skn.ac.th) ตามประเภทที่สมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสี     
สวมชุดนักเรียน  สำหรับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว  
ใช้รูปขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
 (๒) นำทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียนผู้สมัคร มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร  
พร้อมถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ลงชื่อรับรอง  มอบให้เจ้าหน้าที่  ๑ ชุด 
 (๓) หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับจริง หรือสำเนา 
ใบ ปพ. ๑ ที่ลงชื่อรับรองและนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร 

  (๔)  ผลการสอบ O-NET  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้    
 หมายเหตุ กรณีไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้อนุโลมใช้ในปีท่ีนักเรียนมีอยู่ ทั้งนี้        
                       หากนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ให้ถือคะแนน O-NET (๓๐ %) เป็นศูนย ์
   (๕) นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ จะต้องมีสำเนาเอกสารที่ลงชื่อรับรองหลักฐาน การได้รับ 
           รางวัลผลงานชนะเลิศระดับภาค ระดับประเทศและ/หรือระดับนานาชาติ พร้อมหลักฐานฉบับจริง 
          มาแสดงเช่น เกียรติบัตร  แฟ้มสะสมผลงานและมีการทดสอบความสามารถ 
      (๖) นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ จะต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองจากบุคคลหรือหน่วยงาน 
 ที่เก่ียวข้องที่แสดงว่าอยู่ในหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
          การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
 หมายเหตุ   ผู้สมัครทุกคนต้องนำหลักฐานตามข้อ  ๒.๑.๕  มายื่นสมัครด้วยตนเอง โดยแต่งกาย 
          ชุดนักเรียนสำหรับผู้ที่จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒  แต่งกายชุดสุภาพ 
 

๒.๒ การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ประเภทห้องเรียนทั่วไป  รับนักเรียนจำนวน  ๑๓     
      ห้องเรียน  รวม ๕๘๕ คน  กำหนดสัดส่วนการรับดังนี้ 
       ๒.๒.๑ ประเภทการคัดเลือกตามโครงสร้างการเรียน รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิมของโรงเรียน     
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีที่มีศักยภาพเหมาะสม เต็มแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน จำนวน ๕๘๕ คน         
ตามโครงสร้างการเรียน โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดดังนี้ 
  -  โครงสร้างการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   จำนวน  ๒๗๐  คน 
  -  โครงสร้างการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ   จำนวน  ๑๓๕  คน 
  -  โครงสร้างการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน    จำนวน    ๔๕  คน  
  -  โครงสร้างการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส   จำนวน    ๔๕ คน 
  -  โครงสร้างการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี   จำนวน    ๔๕  คน 
  -  โครงสร้างการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น   จำนวน    ๔๕  คน 
     รวมจำนวนนักเรียนที่รับได้      จำนวน ๕๘๕  คน   
        
 

http://www.skn.ac.th/


๖ 
 

     ๒.๒.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป กรณีนักเรียนม. ๓ เดิม ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียน
กำหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น โดยการสอบคัดเลือกตามโครงสร้าง
แผนการเรียน ที่มีนักเรียนไม่เต็มจำนวน  ทั้งนีใ้ห้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ กำหนด 
 ๒.๒.๓ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ กรณีโรงเรียนเปิดรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น โดยการสอบ
คัดเลือกตามโครงสร้างแผนการเรียนที่มีนักเรียนไม่เต็มจำนวน และมีนักเรียนยื่นความจำนงเป็นนักเรียน
เงื่อนไขพิเศษ การแบ่งสัดส่วนการรับอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งนี้
ต้องเป็นนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม  โดยผ่านการสอบและคัดเลือก
ตามเกณฑ์ทีส่ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ และคณะอนุกรรมการพิจารณานักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
 หมายเหตุ สัดส่วนของนักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เป็นไปตามจำนวนของนักเรียน 
ม. ๓ เดิมที่สละสิทธิ์ตามโครงสร้างแผนการเรียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดและอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 ๒.๒.๔ วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน 
   (๑) ประเภทนักเรียนเดิมคัดเลือกตามโครงสร้างการเรียน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เดิม 
       ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรีทีผ่่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ี 
        โรงเรียนกำหนด 

     ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   
    วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  (ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเรียนต่อตามโครงสร้าง 
                  การเรียน  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๓) 

  ประกาศรายช่ือและรายงานตัวนักเรียนตามโครงสร้างการเรียน   
  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. (รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว)  

    หมายเหตุ   นักเรียนผู้ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  
                                จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  
    ประกาศผลการจัดชั้นเรียน  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓  ผา่น WEBSITE ของโรงเรียน 
    มอบตัว  วันที่ ๗ เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.   

         หมายเหตุ ผู้ไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
 

  (๒) ประเภทนักเรียนทั่วไป    ใช้คะแนนสอบและคะแนน O-NET มัธยมศึกษาปีที่ ๓    
     ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้   
     รับสมัคร  วันที่  ๒๑ – ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                  สอบคัดเลือก วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๓๐ น.  (ใช้แบบทดสอบ                                  
                  วัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน  ๕  รายวิชา  คือ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   
                  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ร้อยละ ๗๐ และคะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐) 
     ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. 
                   (รับเอกสารมอบตัว) หมายเหตุ ผู้ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  
     จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
     ประกาศผลการจัดชั้นเรียน  วันที่  ๖  เมษายน ๒๕๖๓ ผ่าน WEBSITE ของโรงเรียน 
     มอบตัว  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.   

         หมายเหตุ ผู้ไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
    



๗ 
 

  (๓) ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
  รับสมัคร   วันที่  ๒๑ – ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ไม่เว้นวันหยดุราชการ 
     สอบคัดเลือก   วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 
   (ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ม๕ รายวิชา คือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์     
                   ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ร้อยละ ๗๐ และคะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐) 
    ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น.(รับเอกสารมอบตัว)  
     หมายเหตุ ผู้ไม่มารายงานตวัตามวันและเวลาดังกลา่วถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได ้
     ประกาศผลการจัดชั้นเรียน  วันที่  ๖  เมษายน ๒๕๖๓ ผ่าน WEBSITE ของโรงเรียน 
     มอบตัว วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.   

         หมายเหตุ ผู้ไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
 ๒.๒.๕ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    (๑) ประเภทการคัดเลือกตามโครงสร้างการเรียน ตามเกณฑ์การพิจารณานักเรียน ม. ๓ เดิม 
                  เรียนต่อ ม. ๔ ตามโครงสร้างการเรียนที่โรงเรียนประกาศ  โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 
      ๑. เป็นนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิมของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  
                       ที่มีศักยภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ในแต่ละโครงสร้างแผนการเรียนที่โรงเรียนกำหนด  
      ๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐  
      ๓. ไมม่ีผลการเรียน ๐ , ร, มส, หรือ มผ.  

     ๔. ผ่านเกณฑ์การคัดกรองพฤติกรรมด้านต่าง ๆ จากคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดกรอง 
              พฤติกรรมนักเรียนและคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ และได้รับ 
              ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     (๒) ประเภทนักเรียนทั่วไป  
       ๑. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า   
   หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
       ๒. มีศักยภาพเหมาะสมในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามโครงสร้างการเรียน 
                        ที่กำหนด            
       ๓. มีความประพฤติเรียบร้อย 
          (๓) ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  
       ๑. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า   
   หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
       ๒. มีศักยภาพเหมาะสมในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามโครงสร้างการเรียน 
    ที่กำหนด            
       ๓.  มีความประพฤติเรียบร้อย 

  ๔. มีเอกสารหลักฐานรับรองจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าอยู่ในหลักเกณฑ ์
   การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดดังนี้ 

    ๔.๑ นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน  
     ซึ่งมีเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์  
                     ๒๕๖๒ โดยมีหลักฐานที่ปรากฏความเชื่อมโยงถูกต้อง ชัดเจน   

    ๔.๒ นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
    ๔.๓ นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ 
         สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
    ๔.๔ นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 



๘ 
 

 ๒.๒.๖ หลักฐานการสมัคร  
 (๑) ใบสมัครของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี ที่พิมพ์จากการสมัครผ่านระบบออนไลน์
(http://www.skn.ac.th) ตามประเภทที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  
ไม่สวมแว่นตาสี สวมชุดนักเรียน  สำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้
สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ใช้รูปขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป และถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน 

(๒) ทะเบียนบ้านฉบับถ่ายสำเนาที่ลงชื่อรับรอง และนำทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่         
 ในวันรับสมัคร 

 (๓) หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ฉบับจริง หรือสำเนา 
ใบ ปพ.๑ ที่ลงชื่อรับรอง และเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร 
 (๔) ผลการสอบ O-NET  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้กรณี ไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒       
ให้อนุโลมใช้ในปีที่นักเรียนมีอยู่ ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ให้ถือคะแนน O-NET (๓๐ %) 
เป็นศูนย์ 

 

 หมายเหตุ   ผู้สมัครทุกคนต้องนำหลักฐานตามข้อ (๑) - (๔) มายื่นพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง   
 โดยแต่งกายชุดนักเรียน สำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่งกายชุดสุภาพ 

 
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป  ฉบับนี้  

ได้ดำเนินการผ่านกระบวนการตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  และผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

 
 

( ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

http://www.skn.ac.th/

