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ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ประเภทท่ัวไป 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม  
๒๕๖๒ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙   
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙   
                อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๓๙ แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยัง
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒๕๕๐ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเสมอภาค เป็นธรรมและตามความต้องการของประชาชน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
จึงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
        ๑.  จ านวนรับสมัคร รับจ านวนห้องเรียน  ๑๒  ห้อง ห้องละ 40 คน รวมจ านวนนักเรียน  ๔๘๐  คน  
 

        ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
      ๒.๒ ไม่จ ากัดเขตพ้ืนที่บริการ (ไม่ก าหนดสัดส่วนในเขตพ้ืนที่บริการ นอกเขตพ้ืนที่บริการและต่างจังหวัด) 

๒.๓ ไม่จ ากัดอายุ เพศ 
๒.๔ เป็นโสด 
๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย 
 



๒ 
        ๓. หลักเกณฑ์การรับสมัคร 

           รับนักเรียนทั่วไป  หมายถึง นักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ หรือนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล หรือต่างจังหวัด (ไม่จ ากัดเขตพ้ืนที่บริการ) ด้วยวิธีการสอบคัดเลือกและคะแนน  
O-NET  รับจ านวน  480  คน  โดยการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางการเรียน ๕ วิชาหลัก คือ วิชาคณิตศาสตร์  
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ให้ค านวณคะแนนรวมจากข้อสอบ 
ของโรงเรียน คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ รวมกับคะแนน  O-NET ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ 
เนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้สอบอยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

       ๔. วันเวลาการรับสมัครและประกาศผล  
                ๔.๑ แจกระเบียบการและใบสมัคร   ติดต่อขอรับได้ ณ ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ อาคาร ๑ ชั้น ๑ 
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  

          ๔.๒ การรับสมัคร  
              ๔.๒.๑ สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

(ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยรับสมัครตามวัน เวลาที่ก าหนดในใบสมัคร ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
(นักเรียนต้องท าการสมัครด้วยตนเองและแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมที่ก าลังศึกษาอยู่) 

          ๔.๒.๒ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน http://portal.ifreshy.net   
หรือ http://iedu.inl.in.th/portal ระหว่างวันที ่๒๑ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  
(ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ เพ่ือใช้แสดงคู่กับบัตรประจ าตัวนักเรียน บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการในวันท าการสอบคัดเลือก 

     ๔.๓ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และท่ีเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.ifreshy.net หรือ www.sakolraj.ac.th 
และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน http://portal.ifreshy.net  หรือ  http://iedu.inl.in.th/portal          
               ๔.๔ สอบคัดเลือก  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบวัดความรู้พ้ืนฐาน  
๕ วิชา ดังนี้  วชิาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ  

      ๔.๕ ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ของโรงเรียนและที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.ifreshy.net หรือ www.sakolraj.ac.th และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัคร
นักเรียน http://portal.ifreshy.net  หรือ  http://iedu.inl.in.th/portal 

      ๔.๖ รายงานตัว นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วยตนเองในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง (ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
      ๔.๗ การมอบตัว  ผู้ปกครองน านักเรียนทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกทุกประเภทมามอบตัวเข้าเรียน 
และช าระเงินในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  
(ถ้าไม่มามอบตัวนักเรียนตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 

        ๕. หลักฐานการสมัคร  นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง มีหลักฐานการสมัคร ดังนี้ 
        ๕.๑ ใบสมัคร ตามแบบของโรงเรียน  
        ๕.๒ รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น หน้าตรง ไม่สวมหมวก  
ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  (ติดใบสมัคร ๑ แผ่น และติดบัตรเข้าห้องสอบ ๒ แผ่น) 
                  ๕.๓ บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียน (หากไม่มีอนุญาตให้ใช้ฉบับถ่ายเอกสาร และ 
ลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ปกครองได้) เพ่ือใช้ในการดึงข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในบัตรประจ าตัว
ประชาชน และผลคะแนนสอบ O-NET ในระบบ RPS จากเว็บไซต์ของส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  
        ๕.๔ ปพ.๑ หรือ ปพ.๗ หรือใบรับรองทีแ่สดงว่านักเรียนก าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 



๓ 
      ๕.๕ ผลคะแนนสอบ O-NET ในกรณีที่ผลคะแนนการสอบ O-NET ของนักเรียนไม่ตรงกับที่ปรากฏ 
ในบัตรเข้าห้องสอบ  หรือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หากต้องการแก้ไขผลคะแนนการสอบ O-NET ดังกล่าว  
นักเรียนจะต้องน าส่งส าเนาผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (หรือ ปพ.๑ ที่มีผลคะแนนสอบ O-NET)  
หรือในปีที่นักเรียนมีอยู่ จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ปกครองนักเรียน มามอบในวันสมัคร 
(ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง) ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน 
สกลราชวิทยานุกูลหรือในวันสอบคัดเลือกวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลา ๑๕.๓๐ น.  (หากไม่น ามามอบ 
ตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการส่งผลคะแนน O-NET และมีคะแนน O-NET เป็นศูนย์) โดยผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบผลคะแนน O-NET ได้ที่เว็บไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th 
   

        ๖. เกณฑ์การตัดสิน ประเภทสอบคัดเลือก 
    คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนจะพิจารณาคะแนนรวม โดยถ้าคะแนนรวมเท่ากัน โรงเรียน 

จะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อน หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์  
หากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาไทย หากคะแนนวิชาภาษาไทยเท่ากัน จะพิจารณา
คะแนนวิชาสังคมศึกษา หากคะแนนวิชาสังคมศึกษาเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ หากคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษเท่ากัน จะใช้ผลคะแนนรวม O-NET หากผลคะแนนรวม O-NET เท่ากันจะใช้วิธีการจับฉลาก และ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเรียงตามล าดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้ตามประเภทของนักเรียนทุกคนโดยเปิดเผย
อย่างชัดเจนต่อสาธารณะ และกรณีที่มีการรับนักเรียนเพ่ิมเติมไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ด าเนินการเรียกรับนักเรียนตามประกาศ
ผลการสอบเรียงรายชื่อตามล าดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้ และตามอันดับส ารองเมื่อผู้สอบได้ตัวจริงสละสิทธิ์ 
 

        ๗. หลักฐานการมอบตัว  
       ๗.๑ ใบมอบตัว ตามแบบของโรงเรียน 
       ๗.๒ ปพ.๑ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ฉบับจริง  
พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)  
       ๗.3 รูปถ่าย ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ขนาด ๑ นิ้ว หรือ  
ขนาด ๑.๕ นิ้ว  จ านวน ๑ แผ่น (ติดใบมอบตัว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
                7.4 บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน และผู้ปกครอง  หากไม่ม ีให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ลงนามรับรองโดยผู้ปกครองให้เรียบร้อย 
   

         ๘. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
                   ๘.๑ ค่าบ ารุงการศึกษา      จ านวน  ๑,๒๕๐  บาท 
                        ๘.๒ ค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียนฯ / ปี   จ านวน    60๐  บาท 
                        ๘.๓ ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน / ปี    จ านวน    ๒๐๐  บาท 
                        ๘.๔ ค่าบริการไอซีที ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / ปี   จ านวน    ๑๐๐  บาท 
                        ๘.๕ ค่าสาธารณูปโภค / ภาคเรียน     จ านวน    3๐๐  บาท 
                        ๘.๖ เงินบริจาคเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 

        ๙. การจัดชั้นเรียน  เพ่ือให้การจัดชั้นเรียนเป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน  
โรงเรียนจะพิจารณาโดยเรียงล าดับจากคะแนนรวม ของคะแนนสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางการเรียน  ๕ วิชาหลัก คือ  
วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ คิดคะแนนเป็น ร้อยละ ๗๐ 
รวมกับคะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
จัดชั้นเรียนถือเป็นอันสิ้นสุด) 

 
 
 
 
 
 



๔ 
 
 

           ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่งานรับนักเรียน  ณ  ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ อาคาร  ๑ ชั้น ๑ 
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โทร. ๐-๔๒๗๑-๓๕๖๖  ต่อ ๒๒๒  หรือ  ๐๘-๘๕๖๙-๐๑๘๘  หรือเว็บไซต์งานรับนักเรียน  
www.ifreshy.net  หรือ  www.sakolraj.ac.th  และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน  http://portal.ifreshy.net   
หรือ  http://iedu.inl.in.th/portal   

                    

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
  

 
(นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์)  

              ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล          
 
 

 
 
 
 
 
 

**** สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2563 ได้ที่ http://iedu.inl.in.th/portal   


