แนวกำรปฏิบัติรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562

กำหนดวันขอรับระเบียบกำรใบสมัครรับสมัคร
คัดเลือก ประกำศผล และรำยงำนตัว
15 ก.พ.– 27 มี.ค. 62

กรอกใบสมัครและรับระเบียบการ

ห้องเรียนปกติระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ทุกประเภทในระบบออนไลน์หรือติดต่อ
ขอรับได้ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
22 – 23 มี.ค. 62
22 - 27 มี.ค. 62

25 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62

3 เม.ย. 62

ระเบียบการ
การรับสมัครนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ประเภทห้องเรี ยนปกติ ปี การศึกษา 2562

 รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ

(08.30-16.30 น.)
 รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือก
(นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ , นอกเขต
พื้นที่บริการและเงื่อนไขพิเศษ)
(08.30-16.30 น.)
*งดรับสมัควันที่ 24 มี.ค. 62 ( เป็นวัน
เลือกตั้ง)
 สอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษ
(08.30 – 16.30 น.)
 ประกาศผล รายงานตัว นักเรียน
ประเภทความสามารถพิเศษ
 สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษาและ
ภาษาอังกฤษ (08.30-15.00 น.)
 ประกาศผลและรายงานตัว

กำหนดเขตพื้นที่บริกำร (ในเขตพืน้ ที่บริกำร)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย

สมุทรปราการ
ตาบลบางปู อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10280

โทร. 02 330 1057

รับเอกสารมอบตัวนักเรียน (09.00 น.)
8 เม.ย. 62

สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติให้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ จานวน 11
ห้องเรียน รวม 495 คน โดยแบ่งการรับสมัครดังนี้
ประเภทที่ 1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จานวน 25 คน
ประเภทที่ 2 นักเรียนที่สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
จานวน 198 คน
นักเรียนทั่วไป
จานวน 198 คน
ประเภทที่ 3 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
จานวน 74 คน

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ทุกประเภทมอบตัวนักเรียน (07.30 น.)

https://www.sks.ac.th

ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน กาหนดดังนี้
- ตาบลบางปู
- ตาบลบางปูใหม่
- ตาบลบางเพรียง
- ตาบลคลองด่าน
- ตาบลบางปลา
- ตาบลแพรกษาใหม่
- ตาบลท้ายบ้าน
- ตาบลท้ายบ้านใหม่
* หมายเหตุ คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่
บริการนักเรียนจะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียน โดยต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือปู่ ย่า ตา
ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิ์ในการ
อยู่อาศัยชัดเจน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม
2562

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทควำมสำมำรถพิเศษ

1. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า

1. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า

2. ไม่จากัดอายุ

2. ไม่จากัดอายุ

3. เป็นโสด มีสัญชาติไทย (มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน)

3. เป็นโสด มีสัญชาติไทย (มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน)

4. เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

4. รับสมัครนักเรียนทั่วไป ไม่จากัดเขตพื้นที่

5. เป็นนักเรียนทั่วไปไม่จากัดเขตพื้นที่

5. มีความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ดนตรีไทย, ดนตรี
สากล, นาฏศิลป์, ขับร้องเพลงไทยเดิม, กรีฑา, ขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง, ขับร้องเพลงไทยสากล, ฟุตบอล,วอลเลย์บอล(ญ)

6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
หลักฐำนกำรสมัครประเภทสอบคัดเลือก
1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียน
หรือใบสมัครที่ได้รับจากโรงเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองพร้อมสาเนาโดยผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ชุด
3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
4. หนังสือรับรองผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ฉบับจริงพร้อมสาเนา 1 ชุด)
5. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นดา ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน
บิดา หรือ มารดา เป็นต้น

หลักฐำนกำรสมัครประเภทควำมสำมำรถพิเศษ
1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียน
หรือใบสมัครที่ได้รับจากโรงเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองพร้อมสาเนาโดยผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ชุด
3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
4. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นดา ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของ
นักเรียน บิดา หรือ มารดา เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบประเภทเงื่อนไขพิเศษ
1. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
2. ไม่จากัดอายุ
3. เป็นโสด มีสัญชาติไทย (มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน)
4. เป็นนักเรียนไม่จากัดเขตพื้นที่บริการ
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษที่ กพฐ. กาหนดข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
6.1 นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจากที่ดินเพื่อจัดตั้ง
โรงเรียน
6.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
6.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
6.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน

หลักฐำนกำรสมัครประเภทเงือ่ นไขพิเศษ
1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
2562 ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนหรือใบสมัคร
ที่ได้รับจากโรงเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
พร้อมสาเนาโดยผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้องจานวน 1 ชุด
3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561
4. หนังสือรับรองผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ฉบับจริงพร้อมสาเนา 1 ชุด)
5. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นดา ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน
บิดา หรือ มารดา เป็นต้น

