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ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภท โรงเรียนเดิม 
(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 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรม และตามความต้องการของประชาชน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  
จึงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (Computer  Science : CS) ประเภทโรงเรียนเดิม ดังน้ี 

 

๑. จำนวนท่ีรับสมัคร  ด้วยวิธีคัดเลือกจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer  Science : CS) ปีการศึกษา 256๔ ที่มีศักยภาพเหมาะสม จำนวน  10 คน  
 

 



๒ 
๒. คณุสมบัติของผู้สมัคร  

     ๒.๑ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โครงการห้องเรียน 
พิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer  Science : CS) ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

     ๒.๒ ไม่จำกัดอายุ เพศ ต้องเป็นโสด 
     ๒.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ไม่ต่ำกว่า 3.00   
     ๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
     ๒.5 สขุภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
     ๒.6 นักเรียนมีผู้ปกครองสนับสนุนเงิน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพิ่มเติม ภาคเรียนละ    

10,0๐๐ บาท 
  2.7 มีผลงานการแข่งขันด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ และได้รับรางวัลต้ังแต่ระดับภูมิภาค
หรือระดับจังหวัดขึ้นไป 
  2.8 มีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
ด้านเทคโนโลยี 
  2.9 มีหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่แสดงให้เห็นความสามารถด้านเทคโนโลยี 

     ๒.10 สามารถเข้ารว่มกิจกรรมและยินดีปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข ที่โรงเรียนกำหนด 
 

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

วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑5.0๐ น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยใช้สัดส่วนจากคะแนนแฟ้มสะสมงาน ๕๐ คะแนน และคะแนนจากผลการเรียนเฉลี่ย  
5 ภาคเรียน ๕๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน   

          ๓.๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 10.๐๐ น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์         
ของโรงเรียนและที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.ifreshy.net และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน 
http://portal.ifreshy.net หรือ  http://iedu.inl.in.th 
                     ๓.3 การคัดเลือก โรงเรียนจะดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนกำหนด 
ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 25๖๕   
                     ๓.๔ ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.ifreshy.net และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน  
http://portal.ifreshy.net  หรือ  http://iedu.inl.in.th 
 

 4. เกณฑ์การตัดสิน  
     โรงเรียนจะทำการพิจารณาคัดเลือกจากคะแนนรวมจากผลงานของผู้สมัครโดยวิธีการยื่นแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) และผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนก่อน หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรวม  
5 ภาคเรียน และคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ 
สังคมศึกษา ตามลำดับ 

 

           5. หลักฐานการสมัคร  ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน  
หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย  
มีหลักฐานการสมัคร ดังน้ี 

- ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน บิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน)  
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
 



๓ 
- ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง  
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของนักเรียน  

 

          ๖.  การรายงานตัว   
                นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกได้ตามประกาศของโรงเรียนจะต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง  
ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ เวลา ๐9.0๐ – 16.0๐ น. ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง หรือสถานที่ที่จัดไว้ให้ 
(ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)  
 

          ๗.  การมอบตัว   
                ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนมาประชุมมอบตัวนักเรียนและชำระเงิน ในวันที่  
๑ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐9.0๐ – 16.0๐ น.  ณ  อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง หรือสถานที่ที่จัดไว้ให้ 
(ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
      หลักฐานการมอบตัว  
       ๗.๑ ใบมอบตัว ตามแบบของโรงเรียน (รับในวันรายงานตัว) 
       ๗.๒ ปพ.๑ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ฉบับจริง พร้อมสำเนา  
๑ ฉบับ (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)  
       ๗.3 รูปถ่าย  ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือโรงเรียนสกลราชวิทยาขนาด ๑ น้ิว หรือ ๑.๕ น้ิว  
จำนวน ๑ แผ่น (ติดใบมอบตัว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ   
       ๗.4 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียน (หากไม่มีอนุญาตให้ใช้ฉบับถ่ายเอกสารและลงนาม
รับรองเอกสารโดยผู้ปกครองได้) 
 

        ๘. ค่าใช้จ่ายในการรับมอบตัว 
       ๘.๑  เงินบำรุงการศึกษาเพิ่มเติม/ภาคเรียน   จำนวนเงิน    10,0๐๐   บาท 

      ๘.๒  เงินประกันหมู่นักเรียน/ปี    จำนวนเงิน  ๒๐๐    บาท 
      ๘.๓  เงินค่าบริการไอซีที ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ปี จำนวนเงิน  ๑๐๐    บาท 
      ๘.๔  เงินบำรงุสมาคมผู้ปกครองและครูฯ/ปี   จำนวนเงิน  ๖๐๐    บาท 
 

๙. การเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้และฝึกทักษะชีวิต 
           ให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภท โรงเรียนเดิม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ทุกคนเข้าค่าย หรือเรียนปรับพื้นฐานความรู้และฝึกทักษะชีวิตในการเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (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 14 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
  
 

(นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์)  
              ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล       
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