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ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์  
(Computer  Science : CS) 

---------------------------------------------- 
เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา  54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา  
สิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่เติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙  
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/๒๕60 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2560 - 2579  
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบ  
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  และมติคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (ชุดที่ 25)  ในคราวประชุมคร้ังที่  1/2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 
                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒                    
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๔ ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  ๒๕๔๖  และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ประกอบกับข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕65 

     เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย  โปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรม และตามความต้องการของประชาชน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  
จึงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (Computer  Science : CS) ดังน้ี 

 

๑. จำนวนท่ีรับสมัคร  จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๓๐ คน 

๑.๑ วิธียื่นแฟ้มสะสะสมงาน (Portfolio) จำนวน 10 คน  ผู้สมัครต้องมีผลงานการแข่งขันด้านเทคโนโลยี  
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ได้รับรางวัลต้ังแต่ระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัดขึ้นไป หรือมีใบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร/
ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่แสดงให้เห็น 



๒ 
ความสามารถด้านเทคโนโลยี (โดยนำส่งแฟ้มสะสมงานในวันที่สมัคร หากมีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวน  
ให้นำไปรับเพิ่มเติมในประเภทสอบคัดเลือกจนครบตามแผนการรับนักเรียน) โดยใช้สัดส่วนจากคะแนนแฟ้มสะสมงาน 
๕๐ คะแนน และคะแนนสอบคัดเลือก ๕๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  (หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณา
ตามหัวข้อ 5.) 
                ๑.๒ วิธีสอบคัดเลือก จำนวน ๒๐ คน  
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
     ๒.๑ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า 
     ๒.๒ ไม่จำกัดอายุ เพศ ต้องเป็นโสด 
     ๒.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕  ไม่ต่ำกว่า 3.00   
     ๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
     ๒.5 สขุภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
     ๒.6 นักเรียนมีผู้ปกครองสนับสนุนเงิน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพิ่มเติม ภาคเรียนละ    

8,5๐๐ บาท 
   ๒.๗ ไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ (รับสมัครทั่วประเทศ) 
     ๒.๘ สามารถเข้ารว่มกิจกรรมและยินดีปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข ที่โรงเรียนกำหนด 

 

๓. การดำเนินการรับนักเรียน  รับโดยวิธีการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา ดังน้ี 
     ๓.๑ การรับสมัคร  
           3.1.1 วิธียื่นแฟ้มสะสะสมงาน นักเรียนต้องมาทำการสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารฝ่ายกิจการนักเรียน 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ระหว่างวันท่ี 19 – 23 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑5.0๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้องทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ด้วย  

           3.1.2 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน http://portal.ifreshy.net  
หรือ http://iedu.inl.in.th/portal ระหว่างวันท่ี 19 – ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ไม่เว้น
วันหยุดราชการ โดยทางโรงเรียนจะทำการปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. และหลังจาก
เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว นักเรียนสามารถพิมพ์ข้อมูลเลขที่น่ังสอบและห้องสอบได้ในวันที่  
2 มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้แสดงคู่กับบัตรประจำตัวนักเรียน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานราชการในวันทำการสอบคัดเลือก  

      ๓.๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา 10.๐๐ น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์         
ของโรงเรียนและที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.ifreshy.net และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน 
http://portal.ifreshy.net หรือ  http://iedu.inl.in.th 
                ๓.๓ สอบคัดเลือก วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕  ณ  อาคารนะมัตถุโพธิยา , อาคาร ๓ , อาคาร 4 , อาคาร 5  
และอาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สอบวัดความรู้พื้นฐาน 5 วิชา ดังน้ี  
คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา  

  แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง 
- ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และผ่านจุดคัดกรองด้านหน้าสนามสอบ 
- ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายเพื่อการยืนยันตัวตน  

          - ห้ามผู้เข้าสอบนำเคร่ืองมือสื่อสาร เคร่ืองคำนวณ หรือเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบและห้ามนำเอกสารการสอบ  
            ทุกชนิดออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 

- โรงเรียนอนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเข้าห้องสอบได้ ดังน้ี ดินสอดำ 2B ขึ้นไป   
            ยางลบดินสอ ปากกาลูกลื่น ไม้บรรทัดที่ไม่มีสูตรมาตราต่างๆ และห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด 

- โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับผู้เข้าสอบตามกำหนดเวลาโดยไม่พักคอย  
- โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า โรงเรียนไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันสอบ 



๓ 
 

                 ๓.๔ ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล และที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.ifreshy.net และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน  
http://portal.ifreshy.net  หรือ  http://iedu.inl.in.th 
 

๔. วิชาท่ีสอบ 
        4.๑ วิทยาศาสตร์  ใช้เน้ือหา ป. ๔ – ๖  และความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์        8๐  คะแนน 
        4.๒ คณิตศาสตร์  ใช้เน้ือหา ป. ๔ – ๖  และความรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์         8๐  คะแนน 
        4.๓ ภาษาไทย  ใช้เน้ือหา ป. ๔ – ๖                            40  คะแนน  
        4.๔ ภาษาอังกฤษ ใช้เน้ือหา ป. ๔ – ๖                                                   4๐  คะแนน 
        4.๕ สังคมศึกษา ใช้เน้ือหา ป. ๔ – ๖                            40  คะแนน  
                                                                                            คะแนนรวม      ๒๘๐  คะแนน 
 

 ๕. เกณฑ์การตัดสิน  
     โรงเรียนจะทำการพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครโดยวิธีการยื่นแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เป็นอันดับแรก 
จากน้ันจึงนำนักเรียนท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก มาพิจารณารวมกับนักเรียนประเภทสอบคัดเลือกโดยเรียงลำดับ 
จากคะแนนสอบคัดเลือก คะแนนรวมจากสูงสุดไปต่ำสุดเป็นอันดับแรก หากคะแนนรวมเท่ากัน จะตัดสินคะแนนสูงสุด
ตามลำดับดังน้ี  
         5.๑ พจิารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ 

5.๒ พิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์   
5.๓ พิจารณาคะแนนวิชาภาษาไทย 
5.๔ พิจารณาคะแนนวิชาสังคมศึกษา 
5.๕ พิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
5.๖ พิจารณาตามลำดับเวลาที่สมัคร 
 

           6. หลักฐานการสมัครระบบออนไลน์  ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน  
หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย  
มีหลักฐานการสมัคร ดังน้ี 

- ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน บิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน)  
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 

- ปพ.๑ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือใบรับรองที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่า 
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองตามแบบของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

- ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง (ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือจากภาพถ่าย)***  
- ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ด้านหน้าถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ)*** 
- ภาพถ่ายหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) (ด้านหน้าและด้านหลังถ่ายด้วย

โทรศัพท์มือถือ) *** หรือหนังสือรับรองผลการเรียนตามแบบของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
*** หมายเหตุ - ภาพถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือขนาดไม่ควรเกิน 5 MB. ต่อภาพ 

 

          ๗.  การรายงานตัว   
                นักเรียนที่สอบเข้าเรียนได้ตามประกาศของโรงเรียนจะต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง ในวันที่      
๑0 มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐9.0๐ – 16.๐๐ น. ด้วยระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน  
http://portal.ifreshy.net  หรือ  http://iedu.inl.in.th  (ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 
 
 



๔ 
 

          ๘.  การมอบตัว   
                ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนมาประชุมมอบตัวนักเรียนและชำระเงิน ในวันที่  
๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐9.0๐ – 16.0๐ น. ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง และสถานที่ที่จัดไว้ให้ 
(ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
         หลักฐานการมอบตัว  

    ๘.๑ ใบมอบตัว ตามแบบของทางโรงเรียน 
    ๘.๒ ปพ.๑ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ฉบับจริง  พร้อมสำเนา ๑ 

ฉบับ (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)  
         ๘.๓ รูปถ่าย โรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ขนาด ๑ น้ิว หรือ 1.5  น้ิว ถ่ายไว ้

ไม่เกิน  ๖  เดือน จำนวน  ๑  แผ่น (ติดใบมอบตัว) 
                   ๘.4 บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน และผู้ปกครอง  หากไม่มี ให้ใชส้ำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน ลงนามรับรองโดยผู้ปกครองให้เรียบร้อย 
 

        ๙. ค่าใช้จ่ายในการรับมอบตัว 
  ๙.๑  เงินบำรุงการศึกษาเพิ่มเติม/ภาคเรียน   จำนวนเงิน      8,5๐๐   บาท 

๙.๒  เงินประกันหมู่นักเรียน/ปี    จำนวนเงิน  ๒๐๐    บาท 
 ๙.๓  เงินค่าบริการไอซีที ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ปี จำนวนเงิน  ๑๐๐    บาท 

๙.๔  เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูฯ/ปี   จำนวนเงิน  ๖๐๐    บาท 
 

๑๐. การเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้และฝึกทักษะชีวิต 
           ให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนเข้าค่าย  
หรือเรียนปรับพื้นฐานความรู้และฝึกทักษะชีวิตในการเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Computer  Science : CS)  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 
 

                  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ อาคาร  ๑  ชั้น  ๑    
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  โทร. ๐-๔๒๗๑-๓๕๖๖ ต่อ ๒๒๒ หรือ ๐๘-8569-0188  หรือเว็บไซต์งานรับนักเรียน  
www.ifreshy.net  และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน http://portal.ifreshy.net หรือ  http://iedu.inl.in.th 
 

                             ประกาศ  ณ  วันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕  
  
 

(นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์)  
              ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล            
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