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ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer  Science : CS) 

(เพ่ิมเติม) 
---------------------------------------------- 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และ
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่๑) มีค าแนะน าให้ประชาชนอยู่บ้าน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ กลุ่มคนมีโรคประจ าตัว 
และเด็กอายุไม่เกิน ๕ ปี อันส่งผลกระทบต่อกระบวนการการรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การจับฉลาก 
การประกาศผล การรายงานตัว และการสอบตัวที่ได้ก าหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม 
๒๕๖๓ โดยขณะนี้โรงเรียนภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังไม่สามารถด าเนินการได้
ตามกระบวนการข้างต้น และหนังสือท่ีอ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา 
ในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๖๖๖ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาที่การ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 

           เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรม และตามความต้องการ 
ของประชาชน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จึงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer  Science : CS)  และได้ประกาศผลการสอบ
คัดเลือกพร้อมทั้งให้นักเรียนด าเนินการรายงานตัวและมอบตัวไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีนักเรียนสละสิทธิ์จึงท าให้มีจ านวน
นักเรียนไม่ครบตามแผนการรับนักเรียนในโครงการดังกล่าว จ านวน ๗ คน จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 
ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer  Science : CS)  เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

๑. จ านวนที่รับสมัคร  จ านวน  ๗  คน  ด้วยวิธีการสอบคัดเลือกโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับ 
การสอบคัดเลือกประเภททั่วไป (นักเรียนสามารถสมัครได้ทั้งประเภททั่วไป และประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ) 
 

๒. การด าเนินการรับสมัครนักเรยีน 
     ๒.๑ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน http://portal.ifreshy.net   

หรือ http://iedu.inl.in.th/portal ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ CS นักเรียนสามารถพิมพ์ข้อมูล 
เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  เพ่ือใช้แสดงคู่กับบัตรประจ าตัวนักเรียน  
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการในวันท าการสอบคัดเลือก 
 

     ๒.๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.๐๐ น. ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน 
www.ifreshy.net หรือ www.sakolraj.ac.th และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน http://portal.ifreshy.net  

 



๒ 
 

               ๒.๓ สอบคัดเลือก วันที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ณ  สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบวัดความรู้พ้ืนฐาน 5 วิชา ดังนี้ คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  
วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) ควรมาถึงสนามสอบเพ่ือผ่านจุดคัดกรองก่อนเวลา 07.30 น. ที่บริเวณอาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง 
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง 
- ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 
- ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายเพ่ือการยืนยันตัวตน  

  - ห้ามผู้เข้าสอบน าเครื่องมือสื่อสาร เครื่องค านวณ หรือเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบและห้ามน า 
เอกสารการสอบทุกชนิดออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 

- โรงเรียนอนุญาตให้ผู้เข้าสอบน าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบเข้าห้องสอบได้ ดังนี้  ดินสอด า 2B ขึ้นไป   
ยางลบดินสอ ปากกาลูกลื่น ไม้บรรทัดที่ไม่มีสูตรมาตราต่างๆ และห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด 

- โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับผู้เข้าสอบตามก าหนดเวลาโดยไม่พักคอย  
- โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า โรงเรียนไม่มีบริการจ าหน่ายอาหารในวันสอบ 

 

                ๒.๔ ประกาศผลสอบคัดเลือก  วันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน 
www.ifreshy.net หรือ www.sakolraj.ac.th และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน  http://portal.ifreshy.net   
 

๓. วิชาที่สอบ 
       ๓.๑ วิทยาศาสตร์  ใช้เนือ้หา ม.๑ – ๓  และความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์        4๐  คะแนน 
       ๓.๒ คณิตศาสตร์  ใช้เนื้อหา ม.๑ – ๓  และความรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์         4๐  คะแนน 
       ๓.๓ ภาษาไทย  ใช้เนื้อหา ม.๑ – ๓                        40  คะแนน  
       ๓.๔ ภาษาอังกฤษ ใช้เนื้อหา ม.๑ – ๓       4๐  คะแนน 
       ๓.๕ สังคมศึกษา ใช้เนื้อหา ม.๑ – ๓                        40  คะแนน  
                                                                                         คะแนนรวม         ๒๐๐  คะแนน 
 

 ๔. เกณฑ์การตัดสิน  
     โรงเรียนจะท าการพิจารณาจากคะแนนรวม โดยเรียงล าดับจากคะแนนสอบคัดเลือกคะแนนรวมจากสูงสุด
ไปต่ าสุดเป็นอันดับแรก หากคะแนนรวมเท่ากันจะตัดสินคะแนนสูงสุดตามล าดับดังนี้  
        ๔.๑ พิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ 

      ๔.๒ พิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์   
      ๔.๓ พิจารณาคะแนนวิชาภาษาไทย 
      ๔.๔ พิจารณาคะแนนวิชาสังคมศึกษา 
      ๔.๕ พิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

                 ๔.๖ พิจารณาตามล าดับที่มาสมัคร 
 

๕. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
      ๕.๑ ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลัง 
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า 
               ๕.๒ ไม่จ ากัดอายุ  เพศ  ต้องเป็นโสด 
      ๕.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ ากว่า 2.75          



๓ 
      

      ๕.๔ มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.5๐   
และในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.5๐ 

๕.5 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
     ๕.6 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

               ๕.7 นักเรียนมีผู้ปกครองสนับสนุนเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพ่ิมเติม ภาคเรียนละ   
๑0,๐๐๐ บาท  

๕.8 ไม่จ ากัดเขตพ้ืนที่บริการ (รับสมัครทั่วประเทศ) 
๕.9 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและยินดีปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไขท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

๖. หลักฐานการสมัคร   
- ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน บิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง (ตามส าเนาทะเบียนบ้าน)  

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
- ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง (ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือจากภาพถ่าย) 
- ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน (ด้านหน้าถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ) 
- ภาพถ่ายหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) (ด้านหน้าและด้านหลัง 

ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ) 
*** หมายเหตุ - ภาพถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือขนาดไม่ควรเกิน 5 MB. ต่อภาพ 

 

          ๗.  การรายงานตัวพร้อมมอบตัว   
               ให้ผู้ปกครองน านักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนมารายงานตัวพร้อมมอบตัวนักเรียน และช าระเงิน  
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐9.0๐ – 1๓.๐๐ น. ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง และสถานที่ที่จัดไว้ให้  
(ถ้าไม่มารายงานตัวพร้อมมอบตัวตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 

         หลักฐานการมอบตัว  
๑. ใบมอบตัว ตามแบบของทางโรงเรียน 
๒. ปพ.๑ หรือหลักฐานอ่ืนที่เทียบเท่าที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับจริง พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 

(ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)  
     ๓. รูปถ่าย โรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ขนาด ๑ นิ้ว  หรือ 1.5 นิ้ว   

ถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน จ านวน  ๑  แผ่น (ติดใบมอบตัว) 
               4. บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน และผู้ปกครอง  หากไม่ม ีให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ลงนามรับรองโดยผู้ปกครองให้เรียบร้อย 
 

        ๙. ค่าใช้จ่ายในการรับมอบตัว 
  ๙.๑  เงินบ ารุงการศึกษาเพ่ิมเติม/ภาคเรียน   จ านวนเงิน     ๑๐,๐๐๐   บาท 

 ๙.๒  เงินประกันหมู่นักเรียน/ปี    จ านวนเงิน  ๒๐๐    บาท 
  ๙.๓  เงินค่าบริการไอซีที ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ปี จ านวนเงิน  ๑๐๐    บาท 

๙.๔  เงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูฯ/ปี   จ านวนเงิน  ๖๐๐    บาท 
๙.๕  เงินบริจาคเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   
 

 
 
 
 



๔ 
 
                 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่งานรับนักเรียน โทร. ๐๘-8569-0188  หรือเว็บไซต์ 
งานรับนักเรียน  www.ifreshy.net หรือ www.sakolraj.ac.th และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน 
http://portal.ifreshy.net   
 

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
  

 
(นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์)  

                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล          


