
 

 

 

เอกสารประชาสัมพันธ ์
การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   

ปีการศึกษา 2565 

ประเภท โรงเรยีนเดิม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย  งานรับนกัเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 

www.ifreshy.net 
088-5690188 

 



คุณสมบัตินักเรียนที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  
ปีการศึกษา 2565  (โดยไมต่้องสอบคัดเลือก)  ดังนี ้
 
1.  รับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม  คือ  

- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.00 ข้ึนไป 
- ไม่มีผลการเรียนบกพร่อง 
- มีคะแนนความประพฤติไม่น้อยกว่า 70  คะแนน 

*** หากนักเรียนมีคะแนนความประพฤติน้อยกว่า 70 คะแนน ให้ติดต่อขอทำกิจกรรม 
เพื่อปรับคะแนนความประพฤติได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ให้แล้วเสร็จก่อนวันรับสมัคร 

2.  หากมีจำนวนนักเรียน ยังไม่ครบตามแผนการรับนักเรียน ให้ทำการรับสมัครสอบคัดเลือก 
     จากนักเรียน ประเภทท่ัวไป ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขพิเศษ 
3.  หากมีนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์การจัดแผนการเรียนมาก โรงเรียนจะปรับลดห้องเรียน  
     ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ปัจจุบันเหลือ 8 ห้องเรียน) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน  
     สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียนมากที่สุด 
 

 
ข้อมูลผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (5 ภาคเรียน) ดงันี้      
 
1.  จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564    มีจำนวนทั้งสิ้น    577   คน  
2.  มีผลการเรียนบกพร่อง       จำนวน   62 คน 
3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า   2.00      จำนวน    0 คน 
  ***  คงเหลือมีสิทธิพิจารณาโควตา    จำนวน  515  คน 

 
       วิธีพิจารณาคัดเลือก  โดยปกติ หากมีผู้มีสิทธิ์มากกว่าแผนการรับนักเรียน จะทำการจัดอันดับ เรียงตาม
คะแนนในหัวข้อแนบท้ายประกาศการรับสมัคร  แต่เน่ืองจากนโยบายการรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2565 
ของ สพฐ. กำหนดให้รับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมไว้ทั้งหมด ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2565 คาดว่าจะ
คล้ายคลึงกัน และแผนการเรียนที่เปิดก็มีความยืดหยุ่นมากพอ งานรับนักเรียนจึงได้ดำเนินการจัดอันดับ
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังน้ี 
 
                1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   รับจำนวน  320  คน 
 

        1.1  ผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  5  ภาคเรียน  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่หน่ึง)  ไม่ต่ำกว่า 2.50 

  1.2  ผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรยีน  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  และ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่หน่ึง)  ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.50 

     1.3  หากมีนักเรียนมาสมัครในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เกินกว่าจำนวน 

ที่ประกาศไว้จะพิจารณาโดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด (ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศ) 



                2.  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  รับจำนวน  80  คน  
 

        2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่หน่ึง)  ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  2.2  หากมีนักเรียนมาสมัครในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  เกินกว่าจำนวน 

ที่ประกาศไว้จะพิจารณาโดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  (ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศ)         
          

               3.  แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา  รับจำนวน  40  คน 
 

        3.1  ผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  5  ภาคเรียน  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่หน่ึง)  ไม่ต่ำกว่า 2.00 

  3.2  หากมีนักเรียนมาสมัครในแผนการเรียนสังคมศึกษา – ภาษาไทย เกินกว่าจำนวน 

ที่ประกาศไว้จะพิจารณาโดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด (ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศ)                 
 

               4.  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ฝร่ังเศส  รับจำนวน  40  คน 
 

        4.1  ผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5  ภาคเรียน  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่หน่ึง)  ไม่ต่ำกว่า 2.00 

  4.2  หากมีนักเรียนมาสมัครในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ฝร่ังเศส  เกินกว่าจำนวน 

ที่ประกาศไว้จะพิจารณาโดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด (ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศ)                 
 

             5.  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน รับจำนวน 40 คน 
 

        5.1  ผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  5  ภาคเรียน  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่หน่ึง) ไม่ต่ำกว่า 2.00 

  5.2  หากมีนักเรียนมาสมัครในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  เกินกว่าจำนวน 

ที่ประกาศไว้จะพิจารณาโดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด (ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศ) 
 

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา  2565 
                               โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จงัหวัดสกลนคร 
                                           (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565) 

 
รับสมัครออนไลน์ วันที่ 24 – 31 มกราคม 2565 
พิจารณาคัดเลือก วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
ประกาศผล  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
รายงานตัว  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
****  วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียน  
ปีการศึกษา 2565 จาก สพฐ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


