(สาเนา) ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
--------------------------------------------โรงเรียนสายปัญญารังสิต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ระดับ ดีมาก
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ ซึ่งเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ดังนี้
๑. ประเภทห้องเรียนพิเศษ และจานวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
กลุ่มที่ ๑
ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ
(Mini English Program : MEP) รับจานวน ๒ ห้อง ห้องละ ๓๐ คน รวม ๖๐ คน
กลุ่มที่ ๒
ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (Gifted)
รับจานวน ๒ ห้อง ห้องละ ๓๖ คน รวม ๗๒ คน
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๒.
ผู้สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ ใช้หลักฐานระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.๑ ฉบับยังไม่จบหลักสูตร)
๓.
ผู้สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ (Gifted)
จะต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ กลุม่ สาระการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ (ใช้หลักฐาน ปพ.๑ ฉบับยังไม่จบหลักสูตร)
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๕. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๖. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

-๒๓. หลักฐานการรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. ใบสมัครของโรงเรียนสายปัญญารังสิต
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
๓. กรณีที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๔. กรณีที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารที่แสดงผลการเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๕ ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มรายวิชา หรือใบรับรองแสดงผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา
ตามคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร
๕. รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบัน ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๔. กาหนดการและวิธีการคัดเลือก
๑. ใช้วิธีการสอบคัดเลือก
กลุ่มที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ( Mini English Program : MEP ) สอบคัดเลือกในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
( ฉบับภาษาไทย )
และภาษาอังกฤษ
กลุ่มที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (Gifted)
สอบคัดเลือกในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
๒. กรณีที่ผู้สอบได้อันดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันของห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) จะพิจารณาจากผู้ที่มี
คะแนนสูงสุดในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตามลาดับ
๓. กรณีที่ผู้สอบได้อันดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันของห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (Gifted) จะพิจารณาจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษตามลาดับ
๔. กรณีที่นักเรียนสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณา โรงเรียนขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณารับเข้าเรียน ถึงแม้นักเรียนจะไม่เต็มตามจานวนที่ประกาศไว้
๕. กาหนดการ
รับสมัคร
สอบข้อเขียน
ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
- ห้องเรียน MEP
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ลงทะเบียน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
- เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
- ห้องเรียน Gifted
ประชุมผู้ปกครอง
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
มอบตัวตามห้องที่กาหนด
- เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

-๓๖. การรับใบสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนสายปัญญารังสิต ในวันและเวลาราชการ หรือ
Download
ใบสมัครจาก http://www.spr.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต โทร ๐-๒๕๓๖-๓๔๔๓,
๐-๒๕๓๖-๓๕๔๔ , ๐-๒๕๓๖-๔๐๒๐ ทั้งนี้การไม่ปฏิบัติตามเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ในกรณีที่มีปัญหาการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต พิจารณาตัดสินปัญหาดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวีระพงค์ ประดิษฐ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

-๔-

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(Mini English Program : MEP)
วันที่สอบ
ฉบับที่ ๑
วันเสาร์ที่
๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๒
ฉบับที่ ๓

สาระการเรียนรู้
คะแนน
เวลา
คณิตศาสตร์ (ฉบับภาษาไทย)
๕๐
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. (๙๐ นาที)
พัก ๑๐ นาที
วิทยาศาสตร์ (ฉบับภาษาไทย)
๕๐
๑๐.๔๐ – ๑๑.๔๐ น. (๖๐ นาที)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาษาอังกฤษ
๑๐๐
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. (๙๐ นาที)

ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์– วิทยาศาสตร์ (Gifted)
วันที่สอบ
วันเสาร์ที่
๙ มีนาคม ๒๕๖๒

สาระการเรียนรู้
ฉบับที่ ๑
คณิตศาสตร์
ฉบับที่ ๒
ฉบับที่ ๓

คะแนน
เวลา
๘๐
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. (๙๐ นาที)
พัก ๑๐ นาที
วิทยาศาสตร์
๘๐
๑๐.๔๐ – ๑๑.๔๐ น. (๖๐ นาที)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาษาอังกฤษ
๔๐
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. (๖๐ นาที)

ประมาณการค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ห้องเรียนพิเศษโครงการ Mini English Program (MEP)
ค่าสมัคร (ชาระ ณ วันสมัคร)
บริจาคเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (บริจาควันรายงานตัว)
ค่าใช้จ่ายในการเรียน ภาคเรียนที่ ๑

๑๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๓๓,๐๐๐ บาท

ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted)
ค่าสมัคร (ชาระ ณ วันสมัคร)
๑๐๐ บาท
บริจาคเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (บริจาควันรายงานตัว)
๑๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการเรียน ภาคเรียนที่ ๑
๑๗,๐๐๐ บาท

