ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต
เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภททั่วไป)
--------------------------------------------------โรงเรียนสายปัญญารังสิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ระดับ ดีมาก
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ ซึ่งเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ดังนี้
๑. จานวนที่รับ ๖ ห้องเรียน รวม ๒๗๐ คน
๒. สัดส่วนที่รับ
 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป (ในเขตรวมกับนอกเขต) ในอัตราส่วนร้อยละ ๕๐ : ๕๐
๓. จานวนที่รับในแต่ละประเภท
๓.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก จานวน ๑๐๘ คน
๓.๒ นักเรียนทั่วไป โดยการสอบคัดเลือก จานวน ๑๐๘ คน
๓.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จานวนไม่เกิน ๑๔ คน
๓.๔ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จานวนไม่เกิน ๔๐ คน
๔. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้แก่
๔.๑ อ.ธัญบุรี - ต.ประชาธิปัตย์ ทุกหมู่ – ต.บึงยี่โถ หมู่ที่ ๑ - ๔
๔.๒ อ.ลาลูกกา ต.คูคต ทุกหมู่
๔.๓ อ.เมือง ต.หลักหก หมู่ที่ ๑ – ๗ ต.บางพูน หมู่ที่ ๑, ๒, ๕ เลียบคลองรังสิต
๔.๔ อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง หมู่ที่ ๑ – ๔ ต.คลองสอง หมู่ที่ ๑ – ๔
๔.๕ เขตสายไหม แขวงสายไหม หมู่ที่ ๒ – ๖ แขวงคลองถนน หมู่ที่ ๘ กรุงเทพมหานคร
๔.๖ เขตดอนเมือง แขวงสนามบิน กรุงเทพมหานคร
๕. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๕.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๕.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๕.๓ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

-๒๕.๔ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการต้องเป็นนักเรียนที่มีชื่อนักเรียนอยู่ในทะเบียนบ้าน
ในเขตพื้นที่บริการตามประกาศของโรงเรียนสายปัญญารังสิต ซึ่งมีบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
คนหนึ่งคนใดเป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๖. หลักฐานการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๖.๑ ใบสมัครของโรงเรียนสายปัญญารังสิต
๖.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
๖.๓ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า (ปพ.๑) หรือใบรับรอง (ปพ.๗)
จากโรงเรียนเดิม ว่ากาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร
๖.๔ รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบัน ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๖.๕ เอกสารจากสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่แสดงผลคะแนนเฉลี่ย O-NET
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๗. การรับสมัคร
 นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง โดยแต่งเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบันมาสมัคร
 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสายปัญญารังสิต
หรือ Download ใบสมัครจาก http://www.spr.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนสายปัญญารังสิต โทร. ๐-๒๕๓๖-๓๔๔๓, ๐-๒๕๓๖-๓๕๔๔ และ
๐-๒๕๓๖-๔๐๒๐
๘. กาหนดการและวิธีการคัดเลือก
๘.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทัว่ ไป
- ใช้วิธีการสอบคัดเลือก โดยกาหนดให้สอบใน ๕ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
- ใช้คะแนนสอบคัดเลือกของโรงเรียน ร้อยละ ๗๐ และคะแนนเฉลี่ย O-NET
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๓๐
กาหนดการ
รับสมัคร
๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

สอบข้อเขียน
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๒๐ น.

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
๓ เมษายน ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ลงทะเบียน
- เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ประชุมผู้ปกครอง
- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
มอบตัวตามห้องที่กาหนด
- เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

-๓๘.๒ ประเภทเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
 เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย
ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ ทางด้านกีฬา ทางด้านคหกรรม งานใบตอง แกะสลัก
คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 คัดเลือกโดยการทดสอบภาคปฏิบัติ ดูจากแฟ้มสะสมผลงาน, เกียรติบัตร, วุฒิบัตร
โดยมีหลักฐานรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
และการสัมภาษณ์
กาหนดการ
รับสมัคร
๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

สอบภาคปฏิบัติ
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศผลและรายงานตัว
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

มอบตัวและประชุมผูป้ กครอง
วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ลงทะเบียน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
- เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ประชุมผู้ปกครอง
- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
มอบตัวตามห้องที่กาหนด
- เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
นักเรียนความสามารถพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนทุกคน
กาหนดให้มาสอบข้อเขียนในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๒๐ น.
๘.๓ การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ตามประกาศเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่อง การรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภท
รอบเดียว รวมทั้งเงื่อนไขพิเศษด้วย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการ
รับนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้กาหนดรับนักเรียนกรณีเงื่อนไขพิเศษไว้ดังนี้
๑. นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
๒. นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
๓. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๔. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
๕. นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
๖. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
๗. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

-๔กรณีที่มีปัญหาในการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียนสายปัญญารังสิต พิจารณาตัดสินปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวีระพงค์ ประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

-๕-

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
วันที่สอบ

วันเสาร์ที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

สาระการเรียนรู้
ฉบับที่ ๑
คณิตศาสตร์
ฉบับที่ ๒
ภาษาไทย
ฉบับที่ ๓
สังคมศึกษา
ฉบับที่ ๔
ฉบับที่ ๕

คะแนน
๔๐
๔๐
๔๐

เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. (๖๐ นาที)
๑๐.๐๕ – ๑๐.๔๕ น. (๔๐ นาที)
๑๐.๕๐ – ๑๑.๓๕ น. (๔๐ นาที)

พักรับประทานอาหารกลางวัน
วิทยาศาสตร์
๔๐
๑๒.๓๕ – ๑๓.๓๕ น. (๖๐ นาที)
ภาษาอังกฤษ
๔๐
๑๓.๔๐ – ๑๔.๒๐ น. (๔๐ นาที)

