
 

 

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

เร่ือง โครงการทดสอบศักยภาพเพ่ือการเตรียมตัวศึกษาตBอ  ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 1 (SKR Pre–Test’63) 

 

  ด#วยสมาคมผู#ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร<วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

รังสิต ดำเนินการรับสมัครนักเรียนช้ันประถมศึกษาปGท่ี 4 – 6 เข#าร<วมโครงการทดสอบศักยภาพเพ่ือการเตรียมตัว

ศึกษาต<อ  ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 1 (SKR Pre–Test’63)  เพ่ือรับรางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร โดยการจัด

ทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ 
 

 กำหนดการรับสมัครสอบแขBงขัน 

 วันท่ี 1 พฤศจิกายน – วันท่ี 22 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธdโครงการ ฯ 

 วันท่ี 22 ธันวาคม 2562 – วันท่ี 15 มกราคม 2563 สมัครทางเว็บไซตd www.skr.ac.th/pretest 

(ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร) 

 วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 – วันท่ี 16 มกราคม 2563 ชำระเงินผ<านทาง ธนาคารกรุงไทย  

 วันท่ี 21 มกราคม 2563 ประกาศรายช่ือผู#มีสิทธ์ิเข#าสอบทางเว็บไซตd 

www.skr.ac.th/pretest และปsายประชาสัมพันธd 

อาคารสิรินธร 1 

 วันท่ี 26 มกราคม 2563 ทดสอบ SKR Pre–Test’63 

 วันท่ี 31 มกราคม 2563 ประกาศผลการสอบ ทางเว็บไซตd 

www.skr.ac.th/pretest และปsายประชาสัมพันธd 

อาคารสิรินธร 1   

 วันท่ี 7 กุมภาพันธd 2563 พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา เกียรติบัตรสำหรับ 

ผู#เข#าทดสอบท่ีได#รับรางวัล และโล<รางวัลสำหรับโรงเรียน 

ท่ีนักเรียนได#ลำดับท่ี 1 ในวันงานกิจกรรมเปuดลานวิชาการ  

บ#านสวนฯ รังสิต คร้ังท่ี 23) 
 

โดยมีรายละเอียดในการรับสมัครและหลักเกณฑdต<าง ๆ ดังต<อไปน้ี 

 

1. วัตถุประสงค\ของโครงการ 

 1.1 เพ่ือให#นักเรียน ผู#ปกครอง และครูได#ประเมินศักยภาพ ความรู# ความสามารถทางวิชาการ 

 1.2 เพ่ือให#ครู ผู#ปกครอง และสถานศึกษาสามารถนำผลท่ีได#ไปใช#เปyนแนวทางพัฒนาตนเอง 

 1.3 เพ่ือเตรียมความพร#อมนักเรียนในการสอบแข<งขันเข#าศึกษาต<อในระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 1 ในอนาคต 



 

2. คุณสมบัติของผูaสมัคร 

 ผู#สมัครเข#าทดสอบต#องเปyนนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู<ในระดับช้ันประถมศึกษาปGท่ี 4 – 6 ปGการศึกษา 2562 

เท<าน้ัน 

 หมายเหตุ ในกรณีท่ีผู#สมัครมีคุณสมบัติไม<เปyนไปตามประกาศ ถือว<าการสอบคร้ังน้ีเปyนโมฆะ และหากตรวจสอบ

พบภายหลังผู#สมัครจะต#องเปyนผู#รับผิดชอบ และคืนรางวัลท้ังหมดเพ่ือมอบให#แก<ผู#มีสิทธ์ิอันถูกต#องต<อไป 

3. วิชาท่ีสอบ จำนวน  5  วิชา ดังน้ี 

 3.1 วิชาวิทยาศาสตรd 

 3.2 วิชาคณิตศาสตรd 

 3.3 วิชาภาษาอังกฤษ 

 3.4 วิชาภาษาไทย 

 3.5 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

4. การรับสมัครเขaารBวมโครงการฯ ผูaสมัครดำเนินการรับสมัครทางระบบออนไลน\เทBาน้ัน โดยมีข้ันตอนการสมัคร ดังน้ี  

 4.1 ผู#สมัครเข#าสู<เว็บไซตd www.skr.ac.th/pretest เพ่ือทำการสมัคร โดยศึกษาคู<มือการรับสมัครให#เข#าใจ 

  และกรอกข#อมูลในระบบให#ครบถ#วน เม่ือกรอกข#อมูลเสร็จเรียบร#อยแล#ว ให#ตรวจสอบความถูกต#องอีกคร้ัง 

    แล#วจึงยืนยันการสมัคร (เม่ือทำการสมัครเสร็จส้ินแล#ว จะไม<สามารถแก#ไขข#อมูลได#) 

4.2 ผู#สมัครพิมพdใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร 

4.3 ผู#สมัครนำใบชำระเงินไปจ<ายธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยชำระเงินค<าบริการการทดสอบ  

     เปyนเงิน 500 บาท (ห#าร#อยบาทถ#วน) โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไวaเปgนหลักฐานยืนยันการชำระเงิน 

4.4 ผู#สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายใน 3 วันทำการหลังจากการชำระเงิน และ

  สถานะการสมัคร ได#ท่ีเว็บไซตd www.skr.ac.th/pretest หากมีป}ญหาในการสมัครบนระบบออนไลนd  

  สามารถติดต<อสอบถามได#ท่ี ศูนยdเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  

  โทรศัพทd 02-9049803-5 ต<อ 119 หรือสำนักงานฝ�ายบริหารวิชาการ กด 110 พร#อมนำหลักฐาน 

  การชำระเงินมาแสดงต<อเจ#าหน#าท่ี 

4.5 ผู#สมัครพิมพdบัตรประจำตัวผู#สมัครเข#าทดสอบ โครงการทดสอบศักยภาพเพ่ือการเตรียมตัวศึกษาต<อ  

  ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 1 (SKR Pre–Test’63) ออกจากระบบการรับสมัคร และลงลายมือช่ือในบัตร 

  ประจำตัวผู#สมัครสอบด#วย เพ่ือนำมาเปgนหลักฐานแสดงตนในวันทดสอบ 

4.6 ผู#สมัครไม<ต#องเตรียมอุปกรณdการสอบใด ๆ ท้ังส้ิน เน่ืองจากทางโรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณdการสอบไว#ให#ดังน้ี  

  ปากกาน้ำเงิน, ดินสอ 2B กบเหลาดินสอ  

และยางลบดินสอ 

 



5. แนวปฏิบัติโครงการทดสอบศักยภาพเพ่ือการเตรียมตัวศึกษาตBอ ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 1 (SKR Pre–Test’63) 

 5.1 นักเรียนต#องแต<งกายด#วยเคร่ืองแบบนักเรียนท่ีถูกต#องตามระเบียบของโรงเรียนท่ีสังกัดเท<าน้ัน 

5.2 หลักฐานการสมัครท่ีต#องนำมาแสดงตนในวันทดสอบ 

  5.2.1 บัตรประจำตัวผู#สมัครเข#าทดสอบ โครงการทดสอบศักยภาพเพ่ือการเตรียมตัวศึกษาต<อ   

      ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 1 (SKR Pre–Test’63) (ตามข#อ 4.5) หรือ 

  5.2.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือหนังสือเดินทาง ท่ีมีรูปถ<าย 

     ท่ีหน<วยงานราชการออกให# 

5.3 โครงการทดสอบศักยภาพเพ่ือการเตรียมตัวศึกษาต<อ  ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 1 (SKR Pre–Test’63)   

  เปyนไปตามกำหนดการสอบ ดังต<อไปน้ี 

 เวลา 08.00 น. เข#าแถวเพ่ือเตรียมความพร#อมบริเวณอาคารโดม อาคารสิรินธร 1ตามประกาศห#องสอบท่ีกำหนด 

 เวลา 08.30 น. ผู#ควบคุมห#องสอบช้ีแจงรายละเอียดต<าง ๆ ให#ผู#เข#าสอบทราบ 

 เวลา 09.00 น. เร่ิมดำเนินการสอบตามตาราง 

วันอาทิตย\ท่ี 26 มกราคม 2563 

        เวลา   วิชาท่ีทดสอบ   จำนวนขaอสอบ    คะแนน 

09.00 – 10.00 น. 

10.05 – 10.55 น. 

คณิตศาสตรd 

ภาษาไทย 

25 ข#อ 

50 ข#อ 

100  คะแนน 

100  คะแนน 

11.00 – 11.55 น.                      พักรับประทานอาหาร 

12.00 – 13.00 น. 

13.05 – 13.55 น. 

14.00 – 14.50 น. 

วิทยาศาสตรd 

สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

50 ข#อ 

50 ข#อ 

50 ข#อ 

100  คะแนน 

100  คะแนน 

100  คะแนน 
 

หมายเหตุ ไมBอนุญาตใหaออกจากหaองสอบจนกวBาจะหมดเวลาสอบ 
 

6. รางวัลการทดสอบชิงทุนการศึกษา พรaอมเกียรติบัตร 

 รางวัลชนะเลิศ    ได#รับเกียรติบัตร พร#อมทุนการศึกษา   5,000 บาท 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได#รับเกียรติบัตร พร#อมทุนการศึกษา   3,000 บาท 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได#รับเกียรติบัตร พร#อมทุนการศึกษา   2,000 บาท 

รางวัลชมเชย อันดับท่ี 4-10  ได#รับเกียรติบัตร พร#อมทุนการศึกษา   1,000 บาท 

รางวัลคะแนนสูงสุดระดับช้ันประถมศึกษาปFท่ี 4  ได#รับเกียรติบัตร พร#อมทุนการศึกษา   1,000 บาท 

รางวัลคะแนนสูงสุดระดับช้ันประถมศึกษาปFท่ี 5  ได#รับเกียรติบัตร พร#อมทุนการศึกษา   1,000 บาท 

โลBรางวัล สำหรับโรงเรียนท่ีมีนักเรียนคะแนนสูงสุดในแตBละระดับ 

 

7. สถานท่ีทดสอบ 



 อาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
 

8. เกณฑ\การพิจารณาตัดสินผลการทดสอบและพิจารณาตัดสินผลรางวัล 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จะพิจารณาผลคะแนนการสอบและรางวัล ตามลำดับพิจารณา ดังน้ี 

 8.1 พิจารณาจากคะแนนรวม 5 วิชาพ้ืนฐานความรู# (วิทยาศาสตรd คณิตศาสตรd ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  

     และสังคมศึกษาฯ) 

8.2 หากนักเรียนสอบได#คะแนนเท<ากัน จะพิจารณาผลคะแนนสอบรายวิชาตามลำดับ ต<อไปน้ี 

 8.2.1 วิชาคณิตศาสตรd 

 8.2.2 วิชาวิทยาศาสตรd 

 8.2.3 วิชาภาษาอังกฤษ 

 8.2.4 วิชาภาษาไทย 

 8.2.5 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

8.3 หากพิจารณาตามข#อ 8.2 แล#วพบว<านักเรียนสอบได#คะแนนเท<ากัน จะพิจารณาจากลำดับ 

 การสมัครเข#าร<วมโครงการ 

 8.4 การพิจารณาอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในประกาศ ให#ข้ึนอยู<กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา 

  เปyนรายกรณีไป โดยมติของคณะกรรมการพิจารณาฯ ถือเปgนท่ีส้ินสุด 

 
 

9. การประกาศผลสอบ 

 9.1 ประกาศผลคะแนนสอบ และประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีได#รับรางวัล ในศุกรdวันท่ี 31 มกราคม 2563 

  ทางเว็บไซตdโรงเรียน www.skr.ac.th/pretest และปsายประชาสัมพันธd อาคารสิรินธร 1 

 9.2 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลคะแนนการสอบทุกรายวิชาและลำดับท่ีสอบได#จากระบบ SKR Pre–Test 

  เว็บไซตdโรงเรียน www.skr.ac.th/pretest  

  ท้ังน้ี การพิจารณาผลการสอบของคณะกรรมการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ถือเปyนท่ีส้ินสุด 
 

10. การรับรางวัลและเกียรติบัตร 

 10.1 นักเรียนท่ีได#รับการคัดเลือกตามเกณฑdการพิจารณาให#รางวัล ตามประกาศผลสอบข#อ 9               

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จะติดต<อกลับเพ่ือยืนยันตัวบุคคลและเข#าร<วมพิธีมอบเกียรติบัตร  

และรับมอบเงินทุนการศึกษาในวันงานเปuดลานวิชาการ คร้ังท่ี 23 ในวันศุกรdท่ี 7 กุมภาพันธd 2563 (กำหนดการ

โดยละเอียดจะแจ#งให#ทราบในภายหลัง) 

 10.2 นักเรียนท่ีไม<ได#รับการคัดเลือกให#รับรางวัล สามารถพิมพdเกียรติบัตรการเข#าร<วมโครงการทดสอบ 

ผ<านระบบ SKR Pre–Test’63 ได#ทุกคน 

 



11. ผูaสนใจขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดaท่ี 

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เลขท่ี 2/617 หมู< 1 ตำบลคลองส่ี อำเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณียd 12120 สำนักงานฝ�ายบริหารวิชาการ โทรศัพทd 02-9049803-5 กด 110 

  

 

  จึงประกาศมาให#ทราบท่ัวกัน 

     

  ประกาศ ณ วันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

       

 

            (นายวรพันธd  แก#วอุดม) 

                ผู#อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

       

 

 

 

 


