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ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
เรื่อง  การรับนักเรยีนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ประเภทท่ัวไป ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

และยกเลิกประกาศฉบับเดิม 
 

ตามหนังสือทีอ่้างถึง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทกุเขตพืน้ที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และข้อก าหนด 
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)  
มีค าแนะน าให้ประชาชนอยู่บ้าน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สงูอายุ กลุม่คนมีโรคประจ าตัว และเดก็อายุ 
ไม่เกิน ๕ ปี อันส่งผลกระทบตอ่กระบวนการการรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล 
การรายงานตัว และการสอบตัวที่ได้ก าหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรบันักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งก าหนดด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยขณะนี้
โรงเรียนภายใตส้งักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามกระบวนการข้างต้น 
และหนงัสือที่อ้างถงึประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๖๖๖ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาที่การ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง  
แนวทางการรับนักเรียน ปกีารศึกษา ๒๕๖๓  

เพื่อใหก้ารด าเนินการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเสมอภาค เป็นธรรมและตามความต้องการของประชาชน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู 
จึงขอยกเลกิประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  และเปิดรับสมัครนกัเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี ้
        ๑.  จ านวนรับสมัคร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  รวมจ านวน  ๓๕  คน  
 

        ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
                2.2 ไม่จ ากัดเขตพื้นที่บริการ  

๒.3 ไม่จ ากัดอายุ เพศ 
๒.4 เป็นโสด 
๒.5 มีความประพฤติเรียบร้อย 
 

        ๓. หลักเกณฑ์การรับสมัคร 
      โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การรบัสมัครตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 
การรบันักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี ้
               การสอบคัดเลือกท่ัวไปและใช้คะแนน O-NET  โดยรับจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประเภททั่วไป 
เพื่อเข้าศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จ านวน ๓๕ คน โดยการสอบวัดความรู้พื้นฐาน 
ทางการเรียน ๕ วิชาหลัก คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ  
ทั้งนี้ให้ค านวณคะแนนรวมจากข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๗๐ รวมกับคะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  



๒ 
คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ เนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้สอบอยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ไม่เกินช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

       ๔. วันเวลาการรับสมัครและประกาศผล  
          ๔.๑ การรับสมัคร  

          ๔.๑.๑ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนกัเรียน http://portal.ifreshy.net   
หรือ http://iedu.inl.in.th/portal  ระหว่างวันท่ี ๓ – ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ (ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง)  ไม่เว้น
วันหยุดราชการ นักเรียนสามารถพมิพ์ข้อมลูเลขที่นั่งสอบ และหอ้งสอบได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖๓  
หลงัจากเจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เพื่อใช้แสดงคู่กับบัตรประจ าตัวนักเรียน บัตรประจ าตัวประชาชน  
หรือบัตรประจ าตัวอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการในวันท าการสอบคัดเลือก 

              ๔.๑.๒ สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันท่ี ๓ – ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ เฉพาะผูท้ี่ไม่สามารถท าการ
สมัครในระบบออนไลน์ได้เท่านั้น (โดยยึดวันทีร่ะบุในตราประทับไปรษณีย์เป็นส าคัญ) โรงเรียนจะท าการยุติการเปิดซอง
ใบสมัครในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.  สามารถใช้ใบสมัครที่เคยได้รบัไปแล้วหรือดาวน์โหลด 
ใบสมัครได้ใหม่ทีเ่ว็บไซต์งานรับนกัเรียน www.ifreshy.net  นักเรียนสามารถพิมพ์ข้อมูลเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ 
ได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖๓  
 

     ๔.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
และที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.ifreshy.net หรือ www.sakolraj.ac.th และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนกัเรียน 
http://portal.ifreshy.net   
         

               ๔.๔ สอบคัดเลือก  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบวัดความรู้พื้นฐาน  
๕ วิชา ดังนี ้ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบทุกคน
ต้องปฏิบัติตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ควรมาถึงสนามสอบเพื่อผ่านจุดคัดกรองก่อนเวลา 
07.30 น. ที่บรเิวณอาคารโดมอนสุรณ์ร่มพกิุลทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
   แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง 

- ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 
- ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรอืบัตรนักเรยีนที่มีรปูถ่ายเพื่อการยืนยันตัวตน  

          - ห้ามผู้เข้าสอบน าเครื่องมือสื่อสาร เครือ่งค านวณ หรือเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบและห้ามน าเอกสารการสอบ 
            ทุกชนิดออกจากหอ้งสอบโดยเด็ดขาด 

- โรงเรียนอนุญาตใหผู้้เข้าสอบน าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเข้าห้องสอบได้ ดังนี้ ดินสอด า 2B ข้ึนไป   
            ยางลบดินสอ ปากกาลูกลื่น ไมบ้รรทัดที่ไมม่ีสูตรมาตราต่างๆ และห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด 

- โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาสง่และมารบัผูเ้ข้าสอบตามก าหนดเวลาโดยไม่พกัคอย  
- โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า โรงเรียนไมม่ีบริการจ าหน่ายอาหารในวันสอบ 

 

      ๔.๕ ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
www.ifreshy.net หรือ www.sakolraj.ac.th และเว็บไซตร์ะบบงานรับสมัครนกัเรียน http://portal.ifreshy.net  
  

      ๔.๖ รายงานตัวและมอบตัว ผู้ปกครองน านักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทกุประเภท มารายงานตัว 
พร้อมมอบตัวเข้าเรียน และช าระเงินในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  
(ตามอันดับสอบได้) ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง และสถานที่ทีจ่ัดไว้ให้ (ถ้าไม่มารายงานตัวพร้อมมอบตัว 
ตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ) 
      *** หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการทางโรงเรียนจะมหีนงัสอืแจง้แนวปฏิบติัใหก้ับนักเรียน
และผูป้กครองได้รบัทราบในวันสอบคัดเลือกอกีครั้งหนึง่  
 



๓ 
         ๕. หลักฐานการสมัคร  ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรบัรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน  หากโรงเรียน 
ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รบัไม่ตรงหรือเป็นเทจ็ ให้ถือเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย มีหลักฐานการสมัคร 
ดังนี ้
                ๕.๑ ระบบออนไลน์ 

- ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน บิดา และมารดา หรอืผูป้กครอง (ตามส าเนาทะเบียนบ้าน)  
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 

- ผลคะแนนสอบ O-Net 4 รายวิชา และคะแนนรวม (คะแนนเต็ม 400 คะแนน) 
- ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง (ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือจากภาพถ่าย) 
- ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน (ด้านหน้าถ่ายด้วยโทรศัพท์มอืถือ) 
- ภาพถ่ายหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) หรือใบรับรองผลการเรียน  

(ปพ.1) (ด้านหน้าและด้านหลังถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ) 
*** หมายเหตุ - ภาพถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือขนาดไม่ควรเกนิ 5 MB. ต่อภาพ 
 

๕.๒ ทางไปรษณีย์ 
   -  ใบสมัคร ตามแบบของโรงเรียนสามารถใช้ใบเดิมที่เคยได้รับไปแล้ว หรือดาวน์โหลดได้ใหม่            

ที่เว็บไซต์งานรับนกัเรียน 
           -  รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น หน้าตรง ไม่สวมหมวก  
ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  (ติดใบสมัคร ๑ แผน่ และติดบัตรเข้าห้องสอบ ๒ แผ่น) 
                    -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน (ฉบับถ่ายเอกสาร และลงนามรบัรองเอกสาร 
โดยผู้ปกครองได้) เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลเบือ้งต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในบัตรประจ าตัวประชาชน  
และผลคะแนนสอบ O-NET ในระบบ RPS จากเว็บไซต์ของส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  
                    -  ส าเนาใบ ปพ.๑ หรือ ปพ.๗ หรือใบรับรองท่ีแสดงว่านักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  1  ฉบับ 
                    -  ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบ O-NET (สามารถใช้ผลคะแนนสอบ O-NET ที่ระบุอยู่ด้านหลงั 
ของใบ ปพ.๑ แทนได้) ในกรณีท่ีผลคะแนนการสอบ O-NET ของนักเรียนไม่ตรงกับท่ีปรากฏในบัตรเข้าห้องสอบ 
หรือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หากต้องการแก้ไขผลคะแนนการสอบ O-NET ดังกล่าว นักเรียนจะต้องน าส่งส าเนาผล
คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (หรอื ปพ.๑ ทีม่ีผลคะแนนสอบ O-NET) ในปีที่นักเรียนมีอยู ่จ านวน ๑ ฉบับ 
พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูป้กครองนักเรียน มามอบในวันสอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ภายในเวลา ๑๒.๓๐ น.  (หากไม่น ามามอบตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิในการสง่ผลคะแนน O-NET และมี
คะแนน O-NET เป็นศูนย์) โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลคะแนน O-NET ได้ที่เว็บไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th 
   

        ๖. เกณฑ์การตัดสิน ประเภทสอบคัดเลือก 
    คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนจะพิจารณาคะแนนรวมเป็นอันดับแรก  โดยถ้าคะแนนรวมเท่ากัน 

โรงเรียนจะพจิารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อน หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชา
คณิตศาสตร์ หากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาไทย หากคะแนนวิชาภาษาไทยเท่ากัน 
จะพิจารณาคะแนนวิชาสังคมศึกษา หากคะแนนวิชาสังคมศึกษาเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  
หากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะใช้ผลคะแนนรวม O-NET หากผลคะแนนรวม O-NET เท่ากันจะใช้วิธีการ 
จับฉลาก และประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเรียงตามล าดับคะแนนทีส่อบแข่งขันได้ตามประเภทของนกัเรียน 
ทุกคนโดยเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อสาธารณะ และกรณีที่มีการรบันักเรียนเพิ่มเตมิไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ด าเนินการเรียก 
รับนักเรียนตามประกาศผลการสอบเรียงรายช่ือตามล าดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้ และตามอันดับส ารองเมื่อผู้สอบได ้
ตัวจริงสละสิทธ์ิ 
 

 
 



๔ 
        ๗. หลักฐานการมอบตัว  
       ๗.๑ ใบมอบตัว ตามแบบของโรงเรียน  
       ๗.๒ ปพ.๑ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับจรงิ พร้อมส าเนา  
๑ ฉบับ (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจรงิ)  
       ๗.3 รูปถ่าย ชุดนักเรียนโรงเรียนเดมิหรือโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว   
จ านวน ๑ แผ่น (ติดใบมอบตัว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
                7.4 บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน และผู้ปกครอง  หากไม่มี ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ลงนามรับรองโดยผูป้กครองใหเ้รียบรอ้ย 
   

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

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

 

           ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่งานรบันักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  
โทร. ๐๘-๘๕๖๙-๐๑๘๘  หรือเว็บไซต์งานรับนักเรียน  www.ifreshy.net  หรือ  www.sakolraj.ac.th และเว็บไซต์
ระบบงานรับสมัครนกัเรียน  http://portal.ifreshy.net    

                    

                             ประกาศ  ณ  วันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
  

 
(นายยงค์ยุทธ  เข่ือนขันธ์)  

              ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล          
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


