๑

ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54 ที่รฐั ต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา
สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 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) ในคราวประชุมครั้งที่ 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 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้ว ยการแบ่งส่วน
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
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเสมอภาค เป็นธรรมและตามความต้องการของประชาชน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
จึงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. จำนวนรับสมัคร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รวมจำนวน ๔0 คน (หากมีความต้องการ
ทีจ่ ะเรียนในแผนการเรียนศิลป์อื่น ให้แจ้งขอเปลี่ยนแผนการเรียนได้ในวันรายงานตัว)
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า
๒.๒ ไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ

๒
๒.๓ ไม่จำกัดอายุ เพศ
๒.๔ เป็นโสด
๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย
๓. หลักเกณฑ์การรับสมัคร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้
การสอบคัดเลือกทั่วไป โดยรับจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาในแผน
การเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน ๔0 คน โดยการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน ๕ วิชาหลัก คือ
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ เนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้สอบ
อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๔. วันเวลาการรับสมัครและประกาศผล
๔.๑ การรับสมัคร
สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน http://portal.ifreshy.net หรือ
http://iedu.inl.in.th/portal ระหว่างวันที่ ๙– ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(หมายเหตุ - วันที่ ๑๓ มีนาคม 256๕ รับสมัครถึงเวลา 16.30 น.) หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครแล้ว นักเรียนสามารถพิมพ์ข้อมูลเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้แสดงคู่กบั
บัตรประจำตัวนักเรียน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการในวันทำการ
สอบคัดเลือก
๔.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. และที่เว็บไซต์
ของงานรับนักเรียน www.ifreshy.net และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน http://portal.ifreshy.net
๔.๓ สอบคัดเลือก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบวัดความรู้พื้นฐาน
๕ วิชา ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบทุกคน
ต้องปฏิบัติตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ควรมาถึงสนามสอบเพื่อผ่านจุดคัดกรองก่อนเวลา
07.30 น. ที่บริเวณอาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางสอบ
ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)
แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง
- ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และผ่านจุดคัดกรองด้านหน้าสนามสอบ
- ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายเพื่อการยืนยันตัวตน
- ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ หรือเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบและห้ามนำเอกสารการสอบ
ทุกชนิดออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
- โรงเรียนอนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเข้าห้องสอบได้ ดังนี้ ดินสอดำ 2B ขึ้นไป
ยางลบดินสอ ปากกาลูกลื่น ไม้บรรทัดที่ไม่มีสูตรมาตราต่างๆ และห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
- โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับผู้เข้าสอบตามกำหนดเวลาโดยไม่พักคอย
- โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า โรงเรียนไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันสอบ
๔.4 ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา 08.๐๐ น. ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
www.ifreshy.net และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน http://portal.ifreshy.net
๔.5 รายงานตัว ผู้ปกครองนำนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกประเภทมารายงานตัว ในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑6.๐๐ น. (ตามอันดับสอบได้) ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง และสถานที่ที่จัดไว้ให้
(ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

๓
*** หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติให้กับนักเรียน
และผู้ปกครองได้รับทราบในวันสอบคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง
๔.๖ มอบตัว ผู้ปกครองนำนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกประเภทมามอบตัวเข้าเรียนและชำระเงิน
ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑6.๐๐ น. (ตามอันดับสอบได้) ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง
และสถานที่ที่จัดไว้ให้ (ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
*** หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติให้กับนักเรียน
และผู้ปกครองได้รับทราบในวันสอบคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง
๕. หลักฐานการสมัครระบบออนไลน์ ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย
มีหลักฐานการสมัคร ดังนี้
- ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน บิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน)
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
- ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง (ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือจากภาพถ่าย)***
- ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ด้านหน้าถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ)***
- ภาพถ่ายหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) หรือใบรับรองผลการเรียน
(ปพ.1) (ด้านหน้าและด้านหลังถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ)***
*** หมายเหตุ - ภาพถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือขนาดไม่ควรเกิน 5 MB. ต่อภาพ
๖. เกณฑ์การตัดสิน ประเภทสอบคัดเลือก
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนจะพิจารณาคะแนนรวมเป็นอันดับแรก โดยถ้าคะแนนรวมเท่ากัน
โรงเรียนจะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อน หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชา
คณิตศาสตร์ หากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาไทย หากคะแนนวิชาภาษาไทยเท่ากัน
จะพิจารณาคะแนนวิชาสังคมศึกษา หากคะแนนวิชาสังคมศึกษาเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
หากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะใช้วิธีการจับฉลาก และประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเรียงตามลำดับ
คะแนนที่สอบแข่งขันได้ตามประเภทของนักเรียนทุกคน โดยเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อสาธารณะ และกรณีที่มีการรับ
นักเรียนเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ดำเนินการเรียกรับนักเรียนตามประกาศผลการสอบเรียงรายชื่อตามลำดับคะแนน
ที่สอบแข่งขันได้ และตามอันดับสำรองเมื่อผู้สอบได้ตัวจริงสละสิทธิ์ (บัญชีผู้สอบได้อันดับสำรองจะสิ้นสุดลงภายหลัง
วันเปิดภาคเรียน 15 วัน)
๗. หลักฐานการมอบตัว
๗.๑ ใบมอบตัว ตามแบบของโรงเรียน (รับในวันรายงานตัว)
๗.๒ ปพ.๑ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับจริง พร้อมสำเนา
๑ ฉบับ (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)
๗.3 รูปถ่าย ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ขนาด ๑ นิ้ว หรือ
ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ แผ่น (ติดใบมอบตัว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
7.4 บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน และผู้ปกครอง หากไม่มี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ลงนามรับรองโดยผู้ปกครองให้เรียบร้อย
๘. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้
๘.๑ ค่าบำรุงการศึกษา
๘.๒ ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียนฯ / ปี
๘.๓ ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน / ปี

จำนวน ๑,๒๕๐ บาท
จำนวน 60๐ บาท
จำนวน ๒๐๐ บาท

๔
๘.๔ ค่าบริการไอซีที ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / ปี
๘.๕ ค่าสาธารณูปโภค / ภาคเรียน

จำนวน
จำนวน

๑๐๐ บาท
3๐๐ บาท

๙. การจัดชัน้ เรียน เพื่อให้การจัดชั้นเรียนเป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน
โรงเรียนจะพิจารณาโดยเรียงลำดับจากคะแนนรวม ของคะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน ๕ วิชาหลัก คือ
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การจัดชั้นเรียน
ของทางโรงเรียนโดยเน้นการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ และความเหมาะสม (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
จัดชั้นเรียนถือเป็นอันสิ้นสุด)
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่งานรับนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โทร. ๐๘-๘๕๖๙-๐๑๘๘ หรือเว็บไซต์งานรับนักเรียน www.ifreshy.net และเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน
http://portal.ifreshy.net
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

