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ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  จากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  (โรงเรียนเดิม)   

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

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 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ
และประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๔ ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับ 
ข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปีการศึกษา  ๒๕65  
                เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๕ ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเสมอภาค เป็นธรรมและตามความต้องการของประชาชน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  
จึงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
(โรงเรียนเดิม) ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมไว้ท้ังหมด โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน  
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หน่ึง)  ไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยไม่มี 
การสอบคัดเลือก ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้เปิดทำการสอนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 



๒ 
 

 – คณิตศาสตร์, แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์, แผนการเรียนภาษาไทย – สงัคมศึกษา, แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝร่ังเศส, แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี ดังน้ี 
 

๑. จำนวนรับสมัคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการรับนักเรียน (รับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม 
ไว้ทั้งหมด)  

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ปกีารศึกษา   
25๖๔ และเป็นผู้ไม่มีผลการเรียนบกพร่อง (จนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร) 

๓. การรับสมัคร นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเองในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๓๑  มกราคม 25๖๕  
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เว็บไซต์โปรแกรมรับสมัครนักเรียนออนไลน์ https://quota-m3.ifreshy.net 
ปิดระบบวันที่ ๓๑  มกราคม 25๖๕ เวลา ๒๔.๐๐ น.  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียน
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 1๒.๐๐ น. ณ  ป้ายประชาสมัพันธ์ของโรงเรียน และที่เว็บไซต์งานรับนักเรียน 
ของโรงเรียน www.ifreshy.net  ผู้ที่ไม่ทำการสมัครตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
           ๔. การคัดเลือก โรงเรียนจะดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนกำหนดในเอกสารแนบท้าย
ประกาศ  ในวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  25๖๕  ซึ่งนักเรียนต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๔  
โดยไม่มีผลการเรียนบกพร่อง  พร้อมท้ังต้องมีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่า  70 คะแนน  และได้ผลการเรียนเฉลี่ย 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๕ ภาคเรียน  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
ภาคเรียนที่หน่ึง) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐  ดังน้ี 
                ๔.๑  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  รับจำนวน  ๓๒๐  คน 
        ๔.๑.๑  ผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๕  ภาคเรียน  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หน่ึง)  ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
  ๔.๑.๒  ผลการเรียนเฉลี่ย  ๕  ภาคเรียน  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หน่ึง)  ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐  และรายวิชาของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 

    ๔.๑.๓  หากมีนักเรียนมาสมัครในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เกินกว่าจำนวน 
ที่ประกาศไว้จะพิจารณาโดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 
                ๔.๒  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  รับจำนวน ๘0 คน  

      ๔.๒.๑  ผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๕  ภาคเรียน  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หน่ึง)   ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
  ๔.๒.2  หากมีนักเรียนมาสมัครในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  เกินกว่าจำนวน 
ที่ประกาศไว้จะพิจารณาโดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)                  
               ๔.๓  แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา  รับจำนวน 40 คน 

      ๔.๓.๑  ผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๕  ภาคเรียน  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หน่ึง)  ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
  ๔.๓.2  หากมีนักเรียนมาสมัครในแผนการเรียนสังคมศึกษา – ภาษาไทย เกินกว่าจำนวน 
ที่ประกาศไว้จะพิจารณาโดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)                 
               ๔.๔  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝร่ังเศส  รับจำนวน 40 คน   

      ๔.๔.๑  ผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๕  ภาคเรียน  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หน่ึง)  ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
  ๔.๔.2  หากมีนักเรียนมาสมัครในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝร่ังเศส  เกินกว่าจำนวน 
ที่ประกาศไว้จะพิจารณาโดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)    
              



๓ 
 

              ๔.๕  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  รับจำนวน 40 คน (ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกความรู้
ความสามารถด้านภาษาจีน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาต่างประเทศ) 

      ๔.5.๑  ผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๕  ภาคเรียน  (ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๑       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หน่ึง) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
  ๔.5.2  หากมีนักเรียนมาสมัครในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  เกินกว่าจำนวน 
ที่ประกาศไว้จะพิจารณาโดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และคะแนนสอบวัดพื้นฐานภาษาจีน 
(ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 
               ๔.๖  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี  รับจำนวน 40 คน   

      ๔.6.๑  ผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๕  ภาคเรียน  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หน่ึง)  ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
  ๔.6.2  หากมีนักเรียนมาสมัครในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี  เกินกว่าจำนวน 
ที่ประกาศไว้จะพิจารณาโดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)                 
 

 ๕.  ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  
และเว็บไซต์ของโรงเรียน www.ifreshy.net หรือ www.sakolraj.ac.th และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน 
http://portal.ifreshy.net หากมีจำนวนผู้สมัครท่ีมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกมากกว่าแผนการรับนักเรียน 
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จะประกาศรายช่ือเป็นอันดับสำรองไว้และพิจารณารับเข้าเรียนต่อไป เม่ือตัวจริง 
สละสิทธิ์ตามลำดับ 
 

 ๖.  การสอบวัดความรู้พ้ืนฐานเพ่ือจัดช้ันเรียน  ให้นักเรียนที่ผา่นการคัดเลือกเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์  
– คณิตศาสตร์  มาทำการสอบวัดความรู้พื้นฐาน  ๕  รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
และสังคมศึกษา ในวันท่ี ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๕  ณ  อาคาร  ๓  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ ๒๕ มีนาคม  25๖๕  เวลา 10.00 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และเว็บไซต์
ของโรงเรียน www.ifreshy.net และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน http://portal.ifreshy.net    
              

           ๗.  การรายงานตัว  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวด้วยตนเอง  ในวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   
เวลา ๐9.0๐ - ๑๑.๐๐ น.  ณ  อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  (ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน 
เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 

 ๘.  การมอบตัว  ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนและทุกประเภท มาประชุมเพื่อมอบตัว
นักเรียนและชำระเงิน ในวันท่ี ๓ เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐9.0๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง  
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)  
      หลักฐานการมอบตัว  
       ๘.๑ ใบมอบตัว ตามแบบของโรงเรียน (รับในวันรายงานตัว) 
       ๘.๒ ปพ.๑ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ฉบับจริง พร้อมสำเนา  
๑ ฉบับ (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)  
       ๘.3 รูปถ่าย  ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือโรงเรียนสกลราชวิทยาขนาด ๑ น้ิว หรือ ๑.๕ น้ิว  
จำนวน ๑ แผ่น (ติดใบมอบตัว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ   
       ๘.4 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียน (หากไม่มีอนุญาตให้ใช้ฉบับถ่ายเอกสารและลงนาม
รับรองเอกสารโดยผู้ปกครองได้) 
 

            ๙. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังน้ี 
                   ๙.๑ ค่าบำรงุการศึกษา      จำนวน  ๑,๒๕๐  บาท 
                        ๙.๒ ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียนฯ / ปี   จำนวน    60๐  บาท 



๔ 
 

                        ๙.๓ ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน / ปี    จำนวน    ๒๐๐  บาท 
                        ๙.๔ ค่าบริการไอซีที ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / ปี   จำนวน    ๑๐๐  บาท 
                        ๙.๕ ค่าสาธารณูปโภค / ภาคเรียน     จำนวน    3๐๐  บาท 
                        ๑๐.๖ เงินบริจาคเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

             1๐. การจัดช้ันเรียน  เพื่อให้การจัดชั้นเรียนเป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน  
สำหรับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนจะพิจารณาโดยเรียงลำดับจากคะแนนรวมของคะแนนสอบ 
วัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน ๕ วิชาหลัก คือ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา 
และวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การจัดชั้นเรียนของทางโรงเรียนโดยเน้นการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ และความ
เหมาะสม (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดชั้นเรียนถือเป็นอันสิ้นสุด)  

 

           ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่งานรับนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  
โทร. ๐๘-๘๕๖๙-๐๑๘๘  หรือเว็บไซต์งานรับนักเรียน  www.ifreshy.net  และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน  
http://portal.ifreshy.net    

                    

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
  

 
(นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์)  

                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล       
    
 

 
 
 



๕ 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศ 
 เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (โรงเรียนเดิม)   

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
------------------------------------------------- 

เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (โรงเรียนเดิม)
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายการปรับลดจำนวนนักเรียนต่อห้อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลจึงกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
เป็นแบบน้ำหนักค่าคะแนนรวม ดังน้ี 

1. เกณฑ์การพิจารณาคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๐๐  เท่ากับ            ๑๐ คะแนน 

  ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย  ๓.๐๑ – ๓.๕๐  เท่ากับ   ๙ คะแนน 
  ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๐๐  เท่ากับ   ๘ คะแนน 
  ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย  ๒.๐๑ – ๒.๕๐  เท่ากับ   ๗ คะแนน 
  ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๐ – ๒.๐๐  เท่ากับ   ๖ คะแนน 
  ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย  ต่ำกว่า ๑.๕๐  เท่ากับ   ๕ คะแนน 

๒. เกณฑ์การพิจารณาคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน 
  ระดับผลการเรียนเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๐๐  เท่ากับ            ๑๐ คะแนน 
  ระดับผลการเรียนเฉลี่ย  ๓.๐๑ – ๓.๕๐  เท่ากับ   ๙ คะแนน 
  ระดับผลการเรียนเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๐๐  เท่ากับ   ๘ คะแนน 
  ระดับผลการเรียนเฉลี่ย  ๒.๐๑ – ๒.๕๐  เท่ากับ   ๗ คะแนน 
  ระดับผลการเรียนเฉลี่ย  ๑.๕๐ – ๒.๐๐  เท่ากับ   ๖ คะแนน 
  ระดับผลการเรียนเฉลี่ย  ต่ำกว่า ๑.๕๐  เท่ากับ   ๕ คะแนน 

๓. เกณฑ์การพิจารณาคะแนนความประพฤตินักเรียน  
  ระดับคะแนนความประพฤติ       ๑๐๐  เท่ากบั              ๕ คะแนน 
  ระดับคะแนนความประพฤติ    ๙๐ – ๙๙ เท่ากับ   ๔ คะแนน 
  ระดับคะแนนความประพฤติ    ๘๐ – ๘๙ เท่ากับ   ๓ คะแนน 
  ระดับคะแนนความประพฤติ    ๗๐ – ๗๙ เท่ากับ   ๒ คะแนน 
  ระดับคะแนนความประพฤติต่ำกว่า   ๗๐ ไม่มสีิทธิ์ได้รับการพิจารณา 

๔. นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาอย่างต่อเน่ือง เช่น โยทวาทิต นาฏศิลป์  นักกีฬาโรงเรียน อาสาจราจร 

ลูกเสือกองเกียรติยศ ฯลฯ  นักเรียนที่มีผลรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคขึ้นไป และมีหนังสือรับรอง  
หรือสำเนาเกียรติบัตรอ้างอิง ได้รับคะแนนเพิ่มประกอบการพิจารณา ๒.๐  คะแนน 

๕. ตารางแสดงรายละเอียดการพิจารณา แยกตามแผนการเรียน 
 

แผนการเรียน 
ผลการเรียน

เฉลี่ย  
5 ภาคเรียน 

ผลการเรียน
เฉลี่ย 

วิทยาศาสตร์ 

ผลการเรียน
เฉลี่ย 

คณิตศาสตร์ 

ผลการเรียน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 

ผลการเรียน
เฉลี่ย 

ภาษาอังกฤษ 

ผลการเรียน
เฉลี่ย 

สังคมศึกษา 

คะแนน
ความ

ประพฤติ 

คะแนน 
จิตอาสา 

หมาย
เหตุ 

๑. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ / / /    / / 1 

๒. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ /  /  /  / / 2 

๓. ภาษาไทย – สังคมศึกษา /   /  / / / 3 

๔. ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส /    /  / /  

๕. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน /    /  / /  

๖. ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี /    /  / /  
               *** หมายเหตุ ในการพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาผู้สมัครแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เป็นลำดับแรก  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – 
คณิตศาสตร์ เป็นลำดับท่ี ๒  แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา เป็นลำดับท่ี ๓  ในส่วนของแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาอังกฤษ – 
ภาษาจีน และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหล ี จะพิจารณาจากจำนวนผู้สมัครท่ีมากกว่าก่อน   


