
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

                                    จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (โรงเรียนเดิม)  เพ่ิมเติม 
 

 

 ตามท่ีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ไดป้ระกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   
จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (โรงเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖5  ลงวันที่ 9 ธันวาคม  ๒๕๖4  โดยไม่มี 
การสอบคัดเลือกในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์   
แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 
– ภาษาจีน  และแผนการเรยีนภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี นั้น 
 บัดนี้ โรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า 
มีนักเรียนมีได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 เพ่ิมเติมตามประกาศในข้อ 
10. โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกไดท้ำการทบทวนเพ่ืออนุมัติผลการคัดเลือกเพ่ิมเติม จำนวน 10 คน  
รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

     ๑. รายงานตัวด้วยระบบออนไลน์ นักเรียนต้องรายงานตัวด้วยตนเองในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่  
14 - 15 มีนาคม ๒๕๖5  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เปิดระบบรับรายงานตัวออนไลน์วันที่ 14 มีนาคม  2565 เวลา 
08.30 น. ทีเ่ว็บไซต์โปรแกรมรับสมัครนักเรียนออนไลน์ https://quota-m3.ifreshy.net และทำการปิด
ระบบวันที่ 15 มีนาคม 2565  เวลา 16.3๐ น. (ถ้าไมท่ำการรายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละ
สิทธิ์) 
           2. ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนเข้าร่วมประชุมและมอบตัวนักเรียนในวันที ่3  เมษายน  ๒๕๖5         
ณ อาคารโดมอนุรณ์ร่มพิกุลทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  (ถ้าไม่ไปมอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่า 
สละสิทธิ์) และหากเกิดสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการ 
รับมอบตัวตามปกติได้ ทางโรงเรียนอาจปรับเปลี่ยนวิธีการรับมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ โดยรายละเอียด 
จะแจ้งให้ทราบต่อไป เอกสารการรับมอบตัว  มีดังนี้ 
      2.๑ ใบมอบตัว ตามแบบของโรงเรียน 
      2.๒ ปพ.๑ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ฉบับจริง  
พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)  
      2.3 รูปถ่าย  ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือโรงเรียนสกลราชวิทยาขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว  
จำนวน ๑ แผ่น (ติดใบมอบตัว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ   
      2.4 บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน และผู้ปกครอง  หากไม่มีให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน ลงนามรับรองโดยผู้ปกครองให้เรียบร้อย 
 

3. นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาผลการคัดเลือกในแผนการเรียนอื่น และมีความประสงค์ต้องการ
เปลี่ยนแผนการเรียนเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จะต้องทำการสมัครเพื่อสอบเปลี่ยนแผน 
การเรียนเท่านั้น และทำการสอบคัดเลือกพร้อมกับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น 
(ประเภท ทั่วไป) 

 
 



                                                       -๓- 
 
             ** หากทำการสอบเปลี่ยนแผนการเรียนไม่ได้นักเรียนจะยังคงได้สิทธิ์เรียนตามแผนการเรียนเดิม
ทีไ่ด้รับการพิจารณาคัดเลือก เช่นเดิม 
 
 

           4. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน (ไม่รวมค่ากระเป๋านักเรียน ชุดพละ และสมุด เครื่องเขียน)  
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖5  ดังนี้ 
   ๙.๑ ค่าบำรุงการศึกษา      จำนวน  ๑,๒๕๐  บาท 
                        ๙.๒ ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียนฯ / ปี  จำนวน    ๖๐๐  บาท 
                        ๙.๓ ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน / ปี    จำนวน    ๒๐๐  บาท 
                        ๙.๔ ค่าบริการไอซีที ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / ปี  จำนวน    ๑๐๐  บาท 
                        ๙.๕ ค่าสาธารณูปโภค / ภาคเรียน     จำนวน    ๓๐๐  บาท 
 
 

                สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่งานรับนักเรียน  ฝ่ายบริหารวิชาการ  อาคาร  ๑  ชั้น  ๑  
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  โทร. ๐-๔๒๗๑-๓๕๖๖ ต่อ ๒๒๒  หรือ  ๐๘-๘๕๖๙-๐๑๘๘  หรือเว็บไซต์ 
งานรับนักเรียน www.ifreshy.net หรือ  www.sakolraj.ac.th หรือระบบตรวจสอบข้อมูลรายบุคคล   
งานรับสมัครนักเรียน http://portal.ifreshy.net  หรือ  http://iedu.inl.in.th 
 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

(นายยงยุทธ์  เขื่อนขันธ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับท่ี ห้อง เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ผลกำรพิจำรณำ หมำยเหตุ

1 6 51667 เด็กชาย กรวิน อุปพงษ์ ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส

2 7 51709 เด็กชาย ธนาธิป ทาเงิน ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส

3 8 51751 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ กัลยาบาล ภาษาไทย - สังคมศึกษา

4 9 51786 เด็กชาย กฤตภาส เจริญสุขสบายดี ภาษาไทย - สังคมศึกษา

5 9 51788 นาย เจษฎา ค าตลบ ภาษาไทย - สังคมศึกษา

6 9 51813 เด็กหญิง นภัสวรรณ ค าสุข ภาษาไทย - สังคมศึกษา

7 11 51884 เด็กหญิง กัญญพัชร์ อุปพงษ์ ภาษาไทย - สังคมศึกษา

8 12 51907 เด็กชาย ขวัญนคร ศรีสุทัศน์ ภาษาไทย - สังคมศึกษา

9 12 51924 เด็กหญิง ชุติมา ขุนปัญญา ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี

10 12 51939 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ดาบน้อยอุ่น ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี

บัญชีรำยช่ือแนบท้ำยประกำศ
นักเรียนท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2565  (ประเภท โรงเรียนเดิม - เพ่ิมเติม)

โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  (รายงานตัวด้วยระบบออนไลน์วันท่ี 14 - 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.)


