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ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

ประเภท โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทุนการศึกษาแพทย์คนแรก) 
   

  ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับ
อนุมัติจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ให้เปิดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๑ ห้องเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือด าเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา โดยให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และในปีการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนได้มโีครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทุนการศึกษา
แพทย์คนแรก)  

 เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 และประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เรื่องแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียน      
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
(ทุนการศึกษาแพทย์คนแรก) ดังต่อไปนี้  

1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์    

  ๑.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

  (1) ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า 
  (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 และ

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5          
ไม่ต่ ากว่า 3.00  
          (3) มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติเรียบร้อย 

       1.๒  หลักฐานการรับสมัคร 

           (๑)  ใบสมัครของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
  (2)  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
            จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (๓)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 (ปพ.๑)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
             (๔)  รูปถ่าย ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)      จ านวน  ๒  รูป  
             (๕)  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา
           อย่างละ 1 ฉบับ  
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 1.3  จ านวนนักเรียนที่รับ 

   รับนักเรียนจ านวน ๑ ห้องเรียน รับจ านวน 27 คน  

๑.๔ รับสมัคร    

  ระหว่างวันที ่19 – 23 มีนาคม  ๒๕๖4 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.3๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
   ผู้สมัครจะต้องไปสมัครด้วยตนเองโดยแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม 
  หรือแต่งชุดสุภาพ (กรณีเทียบเท่า) 

๑.๕ สถานทีร่ับสมัครนักเรียน    

  ห้องประชุมกุหลาบพันปี อาคาร 4 ชั้น 1  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

๑.๖ ประกาศรายช่ือนักเรียนมีสิทธิ์สอบ 

  วันจันทร์ ที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ทาง www.skns.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  

 ๑.๗ สอบคัดเลือก   

   วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564  เวลา 09.00 – 1๑.๔0 น.  
   ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

 ๑.๘ ตารางสอบ   

เวลา วิชา สถานที่สอบ 
09.00-09.50 น. 50 นาที คณิตศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
09.55-10.45 น. 50 นาที วิทยาศาสตร์ 
10.50-11.40 น. 50 นาที ภาษาอังกฤษ 

 ๑.๙ ประกาศผล     

   วันที่อังคาร 2๐ เมษายน 2564  ทาง www.skns.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

 ๑.๑๐ รายงานตัว     

   วันเสาร์ที่ 2๔ เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.  
   ณ ห้องประชุมกุหลาบพันปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
   (นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ดังกล่าว โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์) 

 ๑.๑๑ มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง  

   วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น. 
   ณ ห้องประชุมกุหลาบพันปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  

 ๑.๑๒ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -   
           คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เงินบ ารุงการศึกษา) 

   ๑) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา   จ านวน  ๕๐๐  บาท 
   ๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐาน         

        ที่รัฐจัดให้ (โครงการสวนกุหลาบ)   จ านวน  ๕๐๐  บาท 
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   ๓) ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ    จ านวน  ๕๐๐  บาท 
   ๔) ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต    จ านวน  ๒๐๐  บาท 
   ๕) ค่าประกันอุบัติเหตุ     จ านวน  ๒๐๐  บาท 
   ๖) ค่าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวน ๕,๕๐๐ บาท 

        รวมเงิน  ๗,๔๐๐  บาท 

      1.๑๓  รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
  นักเรียนที่ผ่านคุณสมบัติ จะมีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือก โดยนักเรียนจะต้องสอบ           

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอันดับแรก
 หมายเหตุ  -  กรณีท่ีนักเรียนไม่ครบตามจ านวน โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ตามประกาศในบัญชีส ารอง 

     1.๑๔  เงื่อนไขการเรียน 

   (๑) นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมในแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 และในรายวิชา
        วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00  
   (๒) มีพฤติกรรมเรียบร้อย ไม่เคยกระท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียนที่ร้ายแรง 
   (๓) กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (๑) และ (๒) ให้นักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียน 

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทุนการศึกษาแพทย์คนแรก) 

 2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

  (1)  ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า 
  (2)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ไม่ต่ ากว่า 3.50 และมี

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ไม่ต่ ากว่า 3.50 
          (3)  มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติเรียบร้อย 
          (4)  มีความสนใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะแพทยศาสตร์ 

      2.๒  หลักฐานการรับสมัคร 

            (๑)  ใบสมัครของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
  (2)  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า   
           จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๓)  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 (ปพ.๑)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                (๔)  รูปถ่าย ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)     จ านวน  ๒  รูป  
             (4)  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา
           อย่างละ 1 ฉบับ  

      2.3  จ านวนนักเรียนที่รับ 

  รับนักเรียนจ านวน 3 คน  
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 ๒.๔ รับสมัคร    

   ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม  ๒๕๖4 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.3๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
    ผู้สมัครจะต้องไปสมัครด้วยตนเองโดยแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม 
   หรือแต่งชุดสุภาพ (กรณีเทียบเท่า) 

 ๒.๕ สถานที่รับสมัครนักเรียน    

   ห้องประชุมกุหลาบพันปี อาคาร 4 ชั้น 1  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

 ๒.๖ ประกาศรายช่ือนักเรียนมีสิทธิ์สอบ 

   วันจันทร ์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ทาง www.skns.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  

 ๒.๗ สอบคัดเลือก   

   วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564  เวลา 09.00 – 1๔.๔๕ น.  
   ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

 ๒.๘ ตารางสอบ 

เวลา วิชา สถานที่สอบ 
ภาคเช้า 

อาคาร 4 ชั้น 2  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 

09.00-09.50 น. 50 นาที คณิตศาสตร์ 
09.55-10.45 น. 50 นาที วิทยาศาสตร์ 
10.50-11.40 น. 50 นาที ภาษาอังกฤษ 

ภาคบ่าย 
13.00-13.50 น. 50 นาที ภาษาไทย 
13.55-14.45 น. 50 นาที สังคมศึกษา 

 
 ๒.๙ ประกาศผล     

   วันที่อังคาร 2๐ เมษายน 2564  ทาง www.skns.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

 ๒.๑๐ รายงานตัว     

   วันเสาร์ที่ 2๔ เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.  
   ณ ห้องประชุมกุหลาบพันปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
   (นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ดังกล่าว โรงเรียนถอืว่าสละสิทธิ์) 

 ๒.๑๑ มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง  

   วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น. 
   ณ ห้องประชุมกุหลาบพันปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
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    2.๑๒  รายละเอียดการสอบคัดเลือก 

  (1) นักเรียนที่ผ่านคุณสมบัติ จะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก โดยนักเรียนจะต้องสอบใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เป็นอันดับแรก 

  (2) นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะมีสิทธิ์เข้าเรียน ในโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทุนการศึกษาแพทย์คนแรก) 

     2.๑๓ การรับทุนและเงื่อนไขในการรับทุน 

 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทุนการศึกษา
แพทย์คนแรก) จะได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาตลอดปีการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

  (1) นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมในปีการศึกษานั้นๆ ไม่ต่ ากว่า 3.5 และในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.5  

  (2) มีพฤติกรรมเรียบร้อย ไม่เคยกระท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียน  
  (3) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 นักเรียนจะต้องเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เท่านั้น 

  (4) กรณีผิดเงื่อนไขในข้อ (1) ,(2) ผู้รับทุน จะต้องเปลี่ยนแผนการเรียนและสิ้นสุดการรับทุน 
  (5) กรณีผิดเงื่อนไขในข้อ (3) ผู้รับทุน จะต้องชดใช้ค่าบ ารุงการศึกษาคืนเป็นจ านวนสองเท่า

ของเงินบ ารุงการศึกษาท่ีต้องจ่าย 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ   วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 

                                                             (นายเกียรติศักดิ ์ บุญรวบ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช                            
 
 
 
 
 


