
 
ประกาศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564 
…………………………………………………………………………………. 

 
  ด้วยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ก าหนดเปิดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้เป็นตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
จึงประกาศและก าหนดระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
รายละเอียดดังนี้ 
 
ส าหรับเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
1. ประเภท รับนักเรียนทั่วไป 
2. จ านวนที่รับ  รับจ านวน 10 ห้อง ห้องละ 40 คน กรณีมีความจ าเป็นรับเพิ่มอีกห้องละไม่เกิน 4 คน 
  รวมจ านวน 440 คน 
3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 3.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือก าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
 3.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 3.3 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
 3.4 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและยินดีปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข ที่โรงเรียนก าหนด 
4. หลักฐานประกอบการสมัคร ที่นักเรียนต้องเตรียม 
 ส าเนา ปพ.1 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
5. การสมัคร 
 5.1 เปิดรับสมัครออนไลน์ ดูรายละเอียดได้ที่ เวปไซต์ www.sps.ac.th  , Facebook เพจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  หรือ / 5.2... 
 5.2 สมัครเรียนด้วยตนเอง ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 
ถึง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
 5.3 หากผู้สมัครเรียนเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ โรงเรียนจะด าเนินการสอบคัดเลือกให้ได้ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 1 (อินทนิล) โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
ในรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
 5.4 โรงเรียนไม่ใช้ผลคะแนน O-NET ในการพิจารณารับนักเรียน 
6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ บอร์ดหน้าหอประชุม 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หรือ ทางเวปไซต์ www.sps.ac.th , Facebook เพจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

http://www.sps.ac.th/


7. รายงานตัวและมอบตัว 
 7.1 รายงานตัว เพ่ือแสดงความจ านงในการเข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
(ตรวจสอบรายชื่อ ณ บอร์ดหน้าหอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หรือทางเวปไซต์ www.sps.ac.th , 
Facebook เพจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา) ลงชื่อรายงานตัว ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 (อินทนิล) ชั้น 1  
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 7.2 มอบตัว วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 1 (อินทนิล)  
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
หลักฐานการมอบตัว 
 - ส าเนาปพ.1 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่าแสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ฉบับ 
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง) 
 - ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ** ในกรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบส าเนาทะเบียนหย่าและส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 
  ** ในกรณีหย่าร้าง แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่สามารถติดตามทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดาได้ให้แนบ
ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 
  ** ในกรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต ให้แนบส าเนาใบมรณบัตรและส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ นักเรียน(ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ ลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
 - สูติบัตรนักเรียน 
 - รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 แผ่น (ติดใบมอบตัว) 
ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 - ค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู จ านวน 120 บาท 
 - ค่าประกันอุบัติเหตุ จ านวน 200 บาท 
 - ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 400 บาท 
 - ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ภาคเรียนละ 400 บาท  
 - ค่าเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน จ านวน 100 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,220 บาท 
การแต่งกาย 
 ทรงผมนักเรียนชายและนักเรียนหญิง : ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของ
นักเรียน พ.ศ. 2563 
 การแต่งกายนักเรียนชาย : สวมเสื้อขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป และไม่ใช้ผ้ามัน ปักขีดบอกระดับชั้นที่ 
ปกด้านขวายาวประมาณ 1 เซนติเมตร กว้าง 0.3 เซนติเมตร (ม.1 ปัก 1 ขีด, ม.2 ปัก 2 ขีด, ม.3 ปัก 3 ขีด)  
อกเสื้อด้านซ้าย ปัก ชื่อ-สกุล อกเสื้อด้านขวาปักชื่อย่อของโรงเรียน “ส.พ.ศ.” ด้านล่างชื่อย่อโรงเรียนปักเลข
ประจ าตัวนักเรียนเป็นเลขไทย งานปักท้ังหมดปักด้วยสีน้ าเงิน สวมกางเกงสีกากี 2 จีบ ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป 
ใส่เข็มขัดลูกเสือสีน้ าตาล ถุงเท้าสีน้ าตาลล้วนไม่สั้นจนเกินไป พับพองาม รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาลชนิดมีเชือกผูก 
 การแต่งกายนักเรียนหญิง : สวมเสื้อขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป และไม่ใช้ผ้ามัน ปักขีดบอกระดับชั้นที่ 
ปกด้านขวายาวประมาณ 1 เซนติเมตร กว้าง 0.3 เซนติเมตร (ม.1 ปัก 1 ขีด, ม.2 ปัก 2 ขีด, ม.3 ปัก 3 ขีด)  
อกเสื้อด้านซ้าย ปัก ชื่อ-สกุล อกเสื้อด้านขวาปักชื่อย่อของโรงเรียน “ส.พ.ศ.” ด้านล่างชื่อย่อโรงเรียนปักเลข
ประจ าตัวนักเรียนเป็นเลขไทย งานปักท้ังหมดปักด้วยสีน้ าเงิน สวมกระโปรงสีน้ าเงินเข้ม หรือสีกรมท่า ยาวคลุมเข่า 
ถุงเท้าสีขาวล้วนไม่สั้นจนเกินไป พับพองาม รองเท้าหุ้มส้นสีด าหัวมน 

http://www.sps.ac.th/


8. เกณฑ์การจัดห้องเรียน 
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาใช้เกณฑ์ในการจัดห้องเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 8.1 กรณีไม่มีการสอบคัดเลือก (ผู้สมัครเรียนจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้) 
  - ใช้ผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน 
  - จัดเรียงผลการเรียนเฉลี่ยจากสูงสุดไปน้อยสุด แยกกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญิง เพ่ือแบ่ง
สัดส่วนจ านวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในแต่ละห้องให้มีความเหมาะสม 
 
 8.2 กรณีมีการสอบคัดเลือก (ผู้สมัครเรียนเกินจ านวนที่ก าหนดไว้) 
  - ประกาศผลเรียงตามล าดับคะแนนรวมสูงสุดถึงล าดับสุดท้ายเท่ากับจ านวนที่โรงเรียนจะรับ 
  - แยกกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่สอบได้ จัดเรียงล าดับอีกครั้งเพ่ือแบ่งสัดส่วนจ านวน
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงในแต่ละห้องให้มีความเหมาะสม 
  - ในกรณีที่ล าดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันหลายคน โรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เป็นเกณฑ์ตัดสิน หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ หรือให้เป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการรับนักเรียน (การตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด) 
 
ส าหรับเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
1. ประเภท รับนักเรียนทั่วไป 
2. จ านวนที่รับ  รับจ านวน 9 ห้อง ห้องละ 40 คน กรณีมีความจ าเป็นรับเพ่ิมอีกห้องละไม่เกิน 4 คน 
  รวมจ านวน 396 คน โดยแยกตามแผนการเรียน ดังนี้ 
 2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 4 ห้องเรียน รับ 160 คน 
 2.2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน 
 2.3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา จ านวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน 
 2.4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน จ านวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน 
 2.5 แผนการเรียนศิลป์-พลศึกษา จ านวน 1 ห้องเรยีน รับ 40 คน 
 2.6 แผนการเรียนศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จ านวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน 
3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 3.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
 3.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 3.3 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
 3.4 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและยินดีปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข ที่โรงเรียนก าหนด 
4. หลักฐานประกอบการสมัคร ที่นักเรียนต้องเตรียม 
 ส าเนา ปพ.1 หรือหลักฐานอ่ืนที่เทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
5. การสมัคร 
 5.1 เปิดรับสมัครออนไลน์ ดูรายละเอียดได้ที่ เวปไซต์ www.sps.ac.th  , Facebook เพจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  หรือ / 5.2... 
 5.2 สมัครเรียนด้วยตนเอง ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 
ถึง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 



 5.3 กรณีแผนการเรียนใดมีผู้สมัครเรียนเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ โรงเรียนจะด าเนินการสอบคัดเลือกให้ได้
ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 2 (พุทธรักษา) 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ในรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
 5.4 โรงเรียนไม่ใช้ผลคะแนน O-NET ในการพิจารณารับนักเรียน 
6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ บอร์ดหน้าหอประชุมโรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา ทางเวปไซต์ www.sps.ac.th , Facebook เพจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
7. รายงานตัวและมอบตัว 
 7.1 รายงานตัว เพ่ือแสดงความจ านงในการเข้าเรียนศึกษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   
(ตรวจสอบรายชื่อ ณ บอร์ดหน้าหอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หรือทางเวปไซต์ www.sps.ac.th , 
Facebook เพจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา) ลงชื่อรายงานตัว ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 (อินทนิล) ชั้น 1  
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 7.2 มอบตัว วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 2 (พุทธรักษา)  
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
หลักฐานการมอบตัว 
 - ส าเนาปพ.1 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่าแสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1 ฉบับ ลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง) 
 - ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ** ในกรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบส าเนาทะเบียนหย่าและส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 
  ** ในกรณีหย่าร้าง แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่สามารถติดตามทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดาได้ให้แนบ
ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 
  ** ในกรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต ให้แนบส าเนาใบมรณบัตรและส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 - รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 แผ่น (ติดใบมอบตัว) 
ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 - ค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู จ านวน 120 บาท 
 - ค่าประกันอุบัติเหตุ จ านวน 200 บาท 
 - ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 400 บาท 
 - ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ภาคเรียนละ 400 บาท  
 - ค่าเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน จ านวน 100 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,220 บาท 
การแต่งกาย 
 ทรงผมนักเรียนชายและนักเรียนหญิง : ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของ
นักเรียน พ.ศ. 2563 
 การแต่งกายนักเรียนชาย : สวมเสื้อขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป และไม่ใช้ผ้ามัน ปักจุดบอกระดับชั้นที่ปก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร (ม.4 ปัก 1 จุด, ม.5 ปัก 2 จุด, ม.6 ปัก 3 จุด) อกเสื้อด้านซ้าย  
ปัก ชื่อ-สกุล อกเสื้อด้านขวาปักชื่อย่อของโรงเรียน “ส.พ.ศ.” ด้านล่างชื่อย่อโรงเรียนปักเลขประจ าตัวนักเรียนเป็น
เลขไทย (นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเดิม ใช้เลขประจ าตัวเดิม) งานปักท้ังหมดปักด้วยสีน้ าเงิน สวมกางเกง 
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สีด า 2 จีบ ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป ใส่เข็มขัดสีด า ถุงเท้าสีขาวล้วนไม่สั้นจนเกินไป พับพองาม รองเท้าผ้าใบสีด าชนิด
มีเชือกผูก 
 การแต่งกายนักเรียนหญิง : สวมเสื้อขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป และไม่ใช้ผ้ามัน ปักจุดบอกระดับชั้นที่ปก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร (ม.4 ปัก 1 จุด, ม.5 ปัก 2 จุด, ม.6 ปัก 3 จุด) อกเสื้อด้านซ้าย  
ปัก ชื่อ-สกุล อกเสื้อด้านขวาปักชื่อย่อของโรงเรียน “ส.พ.ศ.” ด้านล่างชื่อย่อโรงเรียนปักเลขประจ าตัวนักเรียน 
เป็นเลขไทย (นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเดิม ใช้เลขประจ าตัวเดิม) งานปักทั้งหมดปักด้วยสีน้ าเงิน  
สวมกระโปรงสีน้ าเงินเข้ม หรือสีกรมท่า ยาวคลุมเข่า ถุงเท้าสีขาวล้วนไม่สั้นจนเกินไป พับพองาม รองเท้าหุ้มส้นสีด า
หัวมน 
8. เกณฑ์การจัดห้องเรียน 
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาใช้เกณฑ์ในการจัดห้องเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 8.1 กรณีไม่มีการสอบคัดเลือก (ผู้สมัครเรียนจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้) 
  - ใช้ผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน 
  - จัดเรียงผลการเรียนเฉลี่ยจากสูงสุดไปน้อยสุด แยกกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญิง เพ่ือแบ่ง
สัดส่วนจ านวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในแต่ละห้องให้มีความเหมาะสม 
 
 8.2 กรณีมีการสอบคัดเลือก (ผู้สมัครเรียนเกินจ านวนที่ก าหนดไว้) 
  - ประกาศผลเรียงตามล าดับคะแนนรวมสูงสุดถึงล าดับสุดท้ายเท่ากับจ านวนที่โรงเรียนจะรับ 
  - แยกกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่สอบได้ จัดเรียงล าดับอีกครั้งเพ่ือแบ่งสัดส่วนจ านวน
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงในแต่ละห้องให้มีความเหมาะสม 
  - ในกรณีที่ล าดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันหลายคน โรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เป็นเกณฑ์ตัดสิน หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ หรือให้เป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการรับนักเรียน (การตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด) 
 
9. การติดตามสอบถามรายละเอียด  

ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 0-4272-8195 
และงานรับนักเรียน นางสาวศศิร์อร ทิพย์พีรชัย โทร 0-9186-30221 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 

 

   (นายบดินทร์  นารถโคษา) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 

 


