คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทห้องเรียนพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

กาหนดวันขอรับระเบียบการใบสมัคร รับสมัคร
คัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว

1 – 27 ก.พ. 62

23 – 27 ก.พ. 62

*กรอกใบสมัครและรับระเบียบการ
ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ในระบบ
ออนไลน์หรือติดต่อขอรับได้ที่
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
*รับสมัครนักเรียนประเภท
ห้องเรียนพิเศษ ม.4
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1
ชั้น 2
(08.30 – 16.30 น.)

10 มี.ค. 62

*สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.4
(08.30 – 13.00 น)

14 มี.ค. 62

*ประกาศผลและรายงานตัว
ห้องเรียนพิเศษ ม.4
(08.30 – 16.30 น.)

17 มี.ค. 62

*มอบตัวนักเรียนและชาระค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ห้องเรียนพิเศษ ม.4
(07.30 – 16.30 น.)

ระเบียบการ
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ
ตาบลบางปู อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10280
โทร. 02 330 1057 ต่อ 115

1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษา
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
2. มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยรวมใน 5 ภาคเรียน
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
4. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
5. เป็นโสด มีสัญชาติไทย (มีเลขประจาตัวประชาชน)
6. ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
จนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักฐานการสมัคร

ที่ตั้งของโรงเรียน
261 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตาบลบางปู
อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร. 02 - 330 – 1057 ต่อ 115

https://www.sks.ac.th

1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562 ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของ
โรงเรียนหรือใบสมัครที่รับจากโรงเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง พร้อมสาเนาโดยผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ชุด
3. หลักฐานการศึกษา ฉบับจริงและสาเนา
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
* ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 (5 ภาคเรียน) หรือ
* ระเบียนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ5) หรือ
* สมุดประจาตัวนักเรียนฉบับจริง (5 ภาคเรียน)
โดยโรงเรียนจะคิดคานวณและออกใบรับรองให้ หรือ
*ใบรับรองผลการศึกษาตามแบบของ โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
กาหนด โดยโรงเรียนประทับตราและหัวหน้าสถานศึกษา
ลงนามรับรอง
4.รูป ถ่ ายชุ ดนั กเรี ยนหน้า ตรง ไม่ ส วมหมวกหรือ แว่น ด า
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
5. หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
ของนักเรียน บิดาหรือมารดา เป็นต้น

การชาระเงินและมอบตัว

นักเรียนจะต้องชาระเงินบารุงการศึกษาและอื่น ๆ
ตามโครงการ นอกเหนือจากคุณภาพมาตรฐานที่ สพฐ. จัดให้
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. เงินบารุงการศึกษา 3,950 บาท
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการห้องเรียนพิเศษ
5,000 บาท/ภาคเรียน
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าสมาชิกแรกเข้าสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย สมุทรปราการ 500 บาท
โดยต้องชาระเงินในวันมอบตัวนักเรียนในวันที่ 17
มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30-16.30 น. หากไม่ชาระเงิน
ตามกาหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียน โรงเรียนจะเรียกผูส้ อบ
ได้ในบัญชีสารองมามอบตัวแทนผู้สละสิทธิ์และชาระเงิน
ตามโครงการ ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00-16.30 น.

