
 
ประกาศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

…………………………………………………………………………………. 
 
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนได้ประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน 
สังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2565 เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกำสเข้ำรับกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพ ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 มติคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 3 
ธันวำคม พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เด็กมีโอกำสรับกำรศึกษำต่อที่มีคุณภำพ ผ่ำนกระบวนกำรรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภำคตำมหลักธรรมำภิบำล หลักกำรกระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วม 
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ จึงได้ประกำศเกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำแผนกำรเรียนในชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศกึษำ 2565 ประเภท โครงกำรห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เพ่ือให้เป็นตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2565 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สกลนคร ดังนี้ 
 
ส าหรับเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือก ำลังศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564  
ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเท่ำ 
 1.2 เป็นผู้ที่มีควำมขยันหมั่นเพียร มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี 
 1.3 ยอมรับและปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน 
 1.4 มีผู้ปกครองที่สำมำรถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำรเรียนได้ให้จบหลักสูตร 
 1.5 ต้องยื่นใบสมัครตำมระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 2.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยวิชำวทิยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-5 (4 ภำคเรียน) 
ไม่น้อยกว่ำ 3.00 และได้ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.00  
 2.2 มีควำมตั้งใจและมุ่งม่ันที่จะศึกษำอยู่ในโครงกำรนี้จนจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
และต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขค่ำใช้จ่ำย 
 2.3 ผู้ปกครองมีควำมพร้อมและยินยอมที่จะช ำระเงินค่ำใช้จ่ำยตำมเงื่อนไขของโครงกำรห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำอยู่ และปฏิบัติตำมเงื่อนไขค่ำใช้จ่ำยเฉพำะกำรเข้ำร่วมโครงกำร



อย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนละ 1,500 บำท นอกเหนือจำก
ค่ำใช้จ่ำยของนักเรียนทั่วไป  

3. จ านวนที่รับ  รับจ ำนวน 1 ห้อง จ ำนวน 30 คน  

4. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 4.1 ใบสมัคร 
 4.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนนักเรียน บิดำ มำรดำ และผู้ปกครอง อย่ำงละ 1 ฉบับ ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 4.3 ส ำเนำ ปพ.1 หรือหลักฐำนอื่นท่ีเทียบเท่ำ หรือใบรับรองจำกโรงเรียนเดิม ที่แสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 1 ฉบับ ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 4.4 รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 3 แผ่น (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 

5. การสมัคร 
 5.1 ประกำศรับสมัครและดำวน์โหลดเอกสำรกำรสมัคร ทำงเวปไซต์ www.sps.ac.th , Facebook  
เพจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ 
 5.2 ผู้สมัครมำสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องวิชำกำร อำคำร 1 (อินทนิล) ชั้น 1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ 
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง วนัที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้น
วันหยุดรำชกำร) 

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 
 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2565 ณ บอร์ดหน้ำห้องวิชำกำร อำคำร 1 (อินทนิล) ชั้น 
1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ และทำงเวปไซต์ www.sps.ac.th , Facebook เพจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ 

7. การสอบคัดเลือก 
 7.1 สอบวันที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ อำคำร 4 (จำมจุรี)  
 7.2 รำยวิชำที่สอบ  กำรทดสอบวัดควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์  60  คะแนน 
    กำรทดสอบวัดควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์   40  คะแนน 
    รวม     100  คะแนน 
 7.3 อุปกรณ์ท่ีนักเรียนจะต้องเตรียมในกำรเข้ำสอบ มีดังนี้ 
  1) ปำกกำ 
  2) ดินสอด ำ 
  3) ยำงลบ 
  4) อุปกรณ์เหลำดินสอ 
  ห้ามน ำอุปกรณ์สื่อสำร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ำห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคิด
เลข อุปกรณ์อ่ืนใดที่มีคุณสมบัติสื่อสำรได้ เป็นต้น ทั้งนี้โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่ำวสูญหำย 
 7.4 ให้ผู้เข้ำสอบ น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน ที่มีรปูถ่ำยตนเองเป็นหลักฐำน
แสดงตนในกำรเข้ำสอบครั้งนี้ กรณีไม่น ามาแสดงในวันสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

8. ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว 
 8.1 ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว แสดงควำมจ ำนงในกำรเข้ำศึกษำต่อ วันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 
2565 เวลำ 08.30 – 16.00 น. (ตรวจสอบรำยชื่อ ณ ห้องวิชำกำร อำคำร 1 (อินทนิล) ชั้น 1 หรือทำงเวปไซต์ 
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www.sps.ac.th , Facebook เพจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ) ลงชื่อรำยงำนตัว ณ ห้องวิชำกำร อำคำร 1 
(อินทนิล) ชั้น 1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ หำกไม่มำตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 - ประกำศผลเรียงตำมล ำดับคะแนนรวมสูงสุดถึงล ำดับสุดท้ำยเท่ำกับจ ำนวนที่โรงเรียนจะรับ 
 - ในกรณีที่ล ำดับสุดท้ำยมีคะแนนเท่ำกันหลำยคน โรงเรียนจะพิจำรณำจำกคะแนนวิชำวิทยำศำสตร์ 
เป็นเกณฑ์ตัดสิน และหำกคะแนนวิชำวิทยำศำสตร์เท่ำกันจะพิจำรณำจำกคะแนนวิชำคณิตศำสตร์ หรือให้เป็นไปตำม
มติของคณะกรรมกำรรับนักเรียน (กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด)  
 - ในกรณีที่นักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียนในห้องพิเศษแล้ว หำกจะขอเปลี่ยนย้ำยเข้ำห้องเรียนปกติ 
ต้องสมัครเรียน ประเภท นักเรียนทั่วไป 
 - ในกรณีนักเรียนสอบไม่ผ่ำน และประสงค์จะเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ 
ประเภท นักเรียนทั่วไป ให้สมัครผ่ำนระบบกำรสมัครใหม่อีกครั้ง 
 - หำกโรงเรียนตรวจสอบพบว่ำนักเรียนขำดคุณสมบัติในภำยหลัง โรงเรียนมีสิทธิ์เพิกถอน/ยกเลิกรำยชื่อ
นักเรียนที่ประกำศผลไปแล้วได้ โดยนักเรียนจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ  
 8.2 มอบตัว วันที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 09.00 – 12.00 น. นักเรียนมำมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง 
โดยผู้ปกครองต้องเข้ำประชุมเพ่ือรับฟังค ำชี้แจงและช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565  
ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ หำกไม่มำตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
หลักฐานการมอบตัว 
 - ส ำเนำปพ.1 หรือหลักฐำนอื่นที่เทียบเท่ำแสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 1 ฉบับ  
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมฉบับจริง (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง) 
 - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน บิดำ มำรดำ และผู้ปกครอง อย่ำงละ 1 ฉบับ ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   ในกรณีบิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง ให้แนบส ำเนำทะเบียนหย่ำและส ำเนำสูติบัตรของนักเรียน 
   ในกรณีหย่ำร้ำง แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่สำมำรถติดตำมทะเบียนบ้ำนของบิดำ หรือมำรดำได้ให้แนบ
ส ำเนำสูติบัตรของนักเรียน 
   ในกรณีบิดำ หรือมำรดำเสียชีวิต ให้แนบส ำเนำใบมรณบัตรและส ำเนำสูติบัตรของนักเรียน 
 - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ นักเรียน(ถ้ำมี) บิดำ มำรดำ และผู้ปกครอง อย่ำงละ 1 ฉบับ ลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 
 - สูติบัตรนักเรียน 
 - รูปถ่ำยชุดนักเรียน 1 นิ้ว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 แผ่น (ติดใบมอบตัว) 
ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 - ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนละ 1,500 บำท 
 - ค่ำสมัครสมำชิกสมำคมผู้ปกครองและครู จ ำนวน 120 บำท 
 - ค่ำประกันอุบัติเหตุ จ ำนวน 200 บำท 
 - ค่ำเรียนภำษำต่ำงประเทศ ภำษำอังกฤษ ภำคเรียนละ 400 บำท 
 - ค่ำเรียนภำษำต่ำงประเทศ ภำษำจีน ภำคเรียนละ 400 บำท  
 - ค่ำเปิดบัญชีเงินฝำกกับธนำคำรโรงเรียน จ ำนวน 100 บำท 
 - ค่ำปรับพ้ืนฐำน จ ำนวน 200 บำท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,920 บำท 
การแต่งกาย 
 ทรงผมนักเรียนชำยและนักเรียนหญิง : ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรไว้ทรงผมของ
นักเรียน พ.ศ. 2563 
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 กำรแต่งกำยนักเรียนชำย : สวมเสื้อขำวเกลี้ยงไม่บำงจนเกินไป และไม่ใช้ผ้ำมัน ปักขีดบอกระดับชั้นที่ปก
ด้ำนขวำยำวประมำณ 1 เซนติเมตร กว้ำง 0.3 เซนติเมตร (ม.1 ปัก 1 ขีด, ม.2 ปัก 2 ขีด, ม.3 ปัก 3 ขีด) อกเสื้อ
ด้ำนซ้ำย ปัก ชื่อ-สกุล อกเสื้อด้ำนขวำปักชื่อย่อของโรงเรียน “ส.พ.ศ.” ด้ำนล่ำงชื่อย่อโรงเรียนปักเลขประจ ำตัว
นักเรียนเป็นเลขไทย งำนปักทั้งหมดปักด้วยสีน้ ำเงิน สวมกำงเกงสีกำกี 2 จีบ ไม่สั้นหรือยำวจนเกินไป ใส่เข็มขัด
ลูกเสือสีน้ ำตำล ถุงเท้ำสีน้ ำตำลล้วนไม่สั้นจนเกินไป พับพองำม รองเท้ำผ้ำใบสีน้ ำตำลชนิดมีเชือกผูก 
 กำรแต่งกำยนักเรียนหญิง : สวมเสื้อขำวเกลี้ยงไม่บำงจนเกินไป และไม่ใช้ผ้ำมัน ปักจุดบอกระดับชั้นที่ปก
ด้ำนขวำยำวประมำณ 1 เซนติเมตร กว้ำง 0.3 เซนติเมตร (ม.1 ปัก 1 ขีด, ม.2 ปัก 2 ขีด, ม.3 ปัก 3 ขีด) อกเสื้อ
ด้ำนซ้ำย ปัก ชื่อ-สกุล อกเสื้อด้ำนขวำปักชื่อย่อของโรงเรียน “ส.พ.ศ.” ด้ำนล่ำงชื่อย่อโรงเรียนปักเลขประจ ำตัว
นักเรียนเป็นเลขไทย งำนปักทั้งหมดปักด้วยสีน้ ำเงิน สวมกระโปรงสีน้ ำเงินเข้ม หรือสีกรมท่ำ ยำวคลุมเข่ำ ถุงเท้ำสีขำว
ล้วนไม่สั้นจนเกินไป พับพองำม รองเท้ำหุ้มส้นสีด ำหัวมน 
 

ส าหรับเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 หรือก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564  
ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเท่ำ 
 1.2 เป็นผู้ที่มีควำมขยันหมั่นเพียร มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี 
 1.3 ยอมรับและปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน 
 1.4 มีผู้ปกครองที่สำมำรถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำรเรียนได้ให้จบหลักสูตร 
 1.5 ต้องยื่นใบสมัครตำมระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 2.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยวิชำวทิยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-2 (4 ภำคเรียน) 
ไม่น้อยกว่ำ 3.00 และได้ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.00  
 2.2 มีควำมตั้งใจและมุ่งม่ันที่จะศึกษำอยู่ในโครงกำรนี้จนจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
และต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขค่ำใช้จ่ำย 
 2.3 ผู้ปกครองมีควำมพร้อมและยินยอมที่จะช ำระเงินค่ำใช้จ่ำยตำมเงื่อนไขของโครงกำรห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำอยู่ และปฏิบัติตำมเงื่อนไขค่ำใช้จ่ำยเฉพำะกำรเข้ำร่วมโครงกำร
อย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนละ 1,500 บำท นอกเหนือจำก
ค่ำใช้จ่ำยของนักเรียนทั่วไป  

3. จ านวนที่รับ  รับจ ำนวน 1 ห้อง จ ำนวน 30 คน  

4. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 4.1 ใบสมัคร 
 4.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนนักเรียน บิดำ มำรดำ และผู้ปกครอง อย่ำงละ 1 ฉบับ ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 4.3 ส ำเนำ ปพ.1 หรือหลักฐำนอื่นท่ีเทียบเท่ำ หรือใบรับรองจำกโรงเรียนเดิม ที่แสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 1 ฉบับ ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 4.4 รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 3 แผ่น (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 



5. การสมัคร 
 5.1 ประกำศรับสมัครและดำวน์โหลดเอกสำรกำรสมัคร ทำงเวปไซต์ www.sps.ac.th , Facebook  
เพจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ 
 5.2 ผู้สมัครมำสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องวิชำกำร อำคำร 1 (อินทนิล) ชั้น 1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ 
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้น
วันหยุดรำชกำร) 

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 
 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2565 ณ บอร์ดหน้ำห้องวิชำกำร อำคำร 1 (อินทนิล) ชัน้ 1 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ และทำงเวปไซต์ www.sps.ac.th , Facebook เพจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ 

7. การสอบคัดเลือก 
 7.1 สอบวันที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ อำคำร 4 (จำมจุรี)   
 7.2 รำยวิชำที่สอบ  กำรทดสอบวัดควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์  60  คะแนน 
    กำรทดสอบวัดควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์   40  คะแนน 
    รวม     100  คะแนน 
 7.3 อุปกรณ์ท่ีนักเรียนจะต้องเตรียมในกำรเข้ำสอบ มีดังนี้ 
  1) ปำกกำ  
  2) ดินสอด ำ 
  3) ยำงลบ 
  4) อุปกรณ์เหลำดินสอ 
  ห้ามน ำอุปกรณ์สื่อสำร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ำห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคิด
เลข อุปกรณ์อ่ืนใดที่มีคุณสมบัติสื่อสำรได้ เป็นต้น ทั้งนี้โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่ำวสูญหำย 
 7.4 ให้ผู้เข้ำสอบ น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน ที่มีรูปถ่ำยตนเองเป็นหลักฐำน
แสดงตนในกำรเข้ำสอบครั้งนี้ กรณีไม่น ามาแสดงในวันสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

8. ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว 
 8.1 ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว แสดงควำมจ ำนงในกำรเข้ำศึกษำต่อ วันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 
2565 เวลำ 08.30 – 16.00 น. (ตรวจสอบรำยชื่อ ณ ห้องวิชำกำร อำคำร 1 (อินทนิล) ชั้น 1 หรือทำงเวปไซต์ 
www.sps.ac.th , Facebook เพจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ) ลงชื่อรำยงำนตัว ณ ห้องวิชำกำร อำคำร 1 
(อินทนิล) ชั้น 1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ หำกไม่มำตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 - ประกำศผลเรียงตำมล ำดับคะแนนรวมสูงสุดถึงล ำดับสุดท้ำยเท่ำกับจ ำนวนที่โรงเรียนจะรับ 
 - ในกรณีที่ล ำดับสุดท้ำยมีคะแนนเท่ำกันหลำยคน โรงเรียนจะพิจำรณำจำกคะแนนวิชำวิทยำศำสตร์ 
เป็นเกณฑ์ตัดสิน และหำกคะแนนวิชำวิทยำศำสตร์เท่ำกันจะพิจำรณำจำกคะแนนวิชำคณิตศำสตร์ หรือให้เป็นไปตำม
มติของคณะกรรมกำรรับนักเรียน (กำรตดัสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด)  
 - ในกรณีที่นักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียนในห้องพิเศษแล้ว หำกจะขอเปลี่ยนย้ำยเข้ำห้องเรียนปกติ 
ต้องสมัครเรียน ประเภท นักเรียนทั่วไป 
 - ในกรณีนักเรียนสอบไม่ผ่ำน และประสงค์จะเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ 
ประเภท นักเรียนทั่วไป ให้สมัครผ่ำนระบบกำรสมัครใหม่อีกครั้ง 
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 - หำกโรงเรียนตรวจสอบพบว่ำนักเรียนขำดคุณสมบัติในภำยหลัง โรงเรียนมีสิทธิ์เพิกถอน/ยกเลิกรำยชื่อ
นักเรียนที่ประกำศผลไปแล้วได้ โดยนักเรียนจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ  
 7.2 มอบตัว วันที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 09.00 – 12.00 น. นักเรียนมำมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง 
โดยผู้ปกครองต้องเข้ำประชุมเพ่ือรับฟังค ำชี้แจงและช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ หำกไม่มำตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
หลักฐานการมอบตัว 
 - ส ำเนำปพ.1 หรือหลักฐำนอื่นที่เทียบเท่ำแสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 1 ฉบับ  
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมฉบับจริง (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง) 
 - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน บิดำ มำรดำ และผู้ปกครอง อย่ำงละ 1 ฉบับ ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   ในกรณีบิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง ให้แนบส ำเนำทะเบียนหย่ำและส ำเนำสูติบัตรของนักเรียน 
   ในกรณีหย่ำร้ำง แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่สำมำรถติดตำมทะเบียนบ้ำนของบิดำ หรือมำรดำได้ให้แนบ
ส ำเนำสูติบัตรของนักเรียน 
   ในกรณีบิดำ หรือมำรดำเสียชีวิต ให้แนบส ำเนำใบมรณบัตรและส ำเนำสูติบัตรของนักเรียน 
 - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ นักเรียน(ถ้ำมี) บิดำ มำรดำ และผู้ปกครอง อย่ำงละ 1 ฉบับ ลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 
 - รูปถ่ำยชุดนักเรียน 1 นิ้ว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 แผ่น (ติดใบมอบตัว) 
ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 - ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนละ 1,500 บำท 
 - ค่ำสมัครสมำชิกสมำคมผู้ปกครองและครู จ ำนวน 120 บำท 
 - ค่ำประกันอุบัติเหตุ จ ำนวน 200 บำท 
 - ค่ำเรียนภำษำต่ำงประเทศ ภำษำอังกฤษ ภำคเรียนละ 400 บำท 
 - ค่ำเรียนภำษำต่ำงประเทศ ภำษำจีน ภำคเรียนละ 400 บำท  
 - ค่ำเปิดบัญชีเงินฝำกกับธนำคำรโรงเรียน จ ำนวน 100 บำท 
 - ค่ำปรับพ้ืนฐำน จ ำนวน 200 บำท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,920 บำท 
การแต่งกาย 
 ทรงผมนักเรียนชำยและนักเรียนหญิง : ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรไว้ทรงผมของ
นักเรียน พ.ศ. 2563 
 กำรแต่งกำยนักเรียนชำย : สวมเสื้อขำวเกลี้ยงไม่บำงจนเกินไป และไม่ใช้ผ้ำมัน ปักจุดบอกระดับชั้นที่ปก
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.5 เซนติเมตร (ม.4 ปัก 1 จุด, ม.5 ปัก 2 จุด, ม.6 ปัก 3 จุด) อกเสื้อด้ำนซ้ำย  
ปัก ชื่อ-สกุล อกเสื้อด้ำนขวำปักชื่อย่อของโรงเรียน “ส.พ.ศ.” ด้ำนล่ำงชื่อย่อโรงเรียนปักเลขประจ ำตัวนักเรียนเป็น
เลขไทย (นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำเดิม ใช้เลขประจ ำตัวเดิม) งำนปักท้ังหมดปักด้วยสีน้ ำเงิน สวมกำงเกง 
สีด ำ 2 จีบ ไม่สั้นหรือยำวจนเกินไป ใส่เข็มขัดสีด ำ ถุงเท้ำสีขำวล้วนไม่สั้นจนเกินไป พับพองำม รองเท้ำผ้ำใบสีด ำ 
ชนิดมีเชือกผูก 
 กำรแต่งกำยนักเรียนหญิง : สวมเสื้อขำวเกลี้ยงไม่บำงจนเกินไป และไม่ใช้ผ้ำมัน ปักจุดบอกระดับชั้นที่ปก
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.5 เซนติเมตร (ม.4 ปัก 1 จุด, ม.5 ปัก 2 จุด, ม.6 ปัก 3 จุด) อกเสื้อด้ำนซ้ำย  
ปัก ชื่อ-สกุล อกเสื้อด้ำนขวำปักชื่อย่อของโรงเรียน “ส.พ.ศ.” ด้ำนล่ำงชื่อย่อโรงเรียนปักเลขประจ ำตัวนักเรียน 
เป็นเลขไทย (นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำเดิม ใช้เลขประจ ำตัวเดิม) งำนปักทั้งหมดปักด้วยสีน้ ำเงิน  
สวมกระโปรงสีน้ ำเงินเข้ม หรือสีกรมท่ำ ยำวคลุมเข่ำ ถุงเท้ำสีขำวล้วนไม่สั้นจนเกินไป พับพองำม รองเท้ำหุ้มส้นสีด ำหัวมน 



9. การติดตามสอบถามรายละเอียด  
ติดต่อสอบถำมโดยตรงที่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 0-4272-8195 

และงำนรับนักเรียน นำงสำวศศิร์อร ทิพย์พีรชัย โทร 0-9186-30221 
 
 ประกำศ  ณ  วันที่  31  มกรำคม  พ.ศ. 2565 

   

 

    (นำยบดินทร์  นำรถโคษำ) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 

 


