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ประกาศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2566 
…………………………………………………………………………………. 

 
  ด้วยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ก าหนดเปิดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2566 เพ่ือให้เป็นตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
จึงประกาศและก าหนดระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
รายละเอียดดังนี้ 
 
ส าหรับเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
1. ประเภท รับนักเรียนทั่วไป 
2. จ านวนที่รับ  รับจ านวน 11 ห้อง ห้องละ 40 คน รวมจ านวน 440 คน โดยแยกตามแผนการเรียน ดังนี้ 
 2.1 แผนการเรียน MEP (Mini English Program) จ านวน 1 ห้อง รับ 40 คน  
 2.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 3 ห้อง รับ 120 คน 
 2.3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ จ านวน 3 ห้อง รับ 120 คน 
 2.4 แผนการเรียนทั่วไป จ านวน 4 ห้อง รับ 160 คน 
3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 3.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือก าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
 3.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 3.3 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
 3.4 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและยินดีปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข ที่โรงเรียนก าหนด 
4. หลักฐานประกอบการสมัคร ที่นักเรียนต้องเตรียม 
 4.1 ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 4.2 ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 4.3 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จ านวน 1 ฉบับ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 4.4 ใบรับรองความประพฤติ (ปพ.4) 
 4.5 รูปถ่าย 1-1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 
5. การสมัคร 
 5.1 สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็ปไซต์ https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/11924 
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ปิดรับสมัครวันสุดท้ายเวลา 16.30 น. 
 5.2 โรงเรียนไม่ใช้ผลคะแนน O-NET ในการพิจารณารับนักเรียน 
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6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ www.sps.ac.th , Facebook 
เพจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

7. การสอบคัดเลือก 
 7.1 สอบวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 1 (อาคารอินทนิล)  
 7.2 รายวิชาที่สอบ สอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ใน 4 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชา จ านวนข้อ คะแนน 
ภาษาไทย 20 25 

คณิตศาสตร์ 20 25 
วิทยาศาสตร์ 20 25 
ภาษาอังกฤษ 20 25 

รวม 80 100 
 7.3 อุปกรณ์ท่ีนักเรียนจะต้องเตรียมในการเข้าสอบ มีดังนี้ 
  1) ปากกา 
  2) ดินสอด า 
  3) ยางลบ 
  4) อุปกรณ์เหลาดินสอ 
  ห้ามน าอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคิด
เลข อุปกรณ์อ่ืนใดที่มีคุณสมบัติสื่อสารได้ เป็นต้น ทั้งนี้โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่าวสูญหาย 
 7.4 ให้ผู้เข้าสอบ น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน ที่มีรูปถ่ายตนเองเป็นหลักฐาน
แสดงตนในการเข้าสอบครั้งนี้ กรณีไม่น ามาแสดงในวันสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

8. การประกาศผลการคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ www.sps.ac.th , Facebook เพจ
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  

9. การรายงานตัว/มอบตัว 
 9.1 รายงานตัว เพ่ือแสดงความจ านงในการเข้าศึกษาต่อ ภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566  
ผ่านระบบออนไลน์ หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
 9.2 มอบตัว วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนคร
พัฒนศึกษา 
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 แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่สามารถติดตามทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาได้ ให้แนบ
ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 
  ** ในกรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต ให้แนบส าเนาใบมรณบัตรและส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 

http://www.sps.ac.th/
http://www.sps.ac.th/
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 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 - ส าเนาสูติบัตรนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 - รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 แผ่น (ติดใบมอบตัว) 
ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 - ค่าประกันอุบัติเหตุ จ านวน 200 บาท 
 - ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 400 บาท 
 - ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ภาคเรียนละ 400 บาท  
 - ค่าเรียนปรับพื้นฐาน จ านวน 200 บาท 
 - ค่าเช่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student care) จ านวน 175 บาท 
 - ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ 2,500 บาท (เฉพาะแผนการเรียน MEP) 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,375 บาท (เฉพาะแผนการเรียน MEP รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,875 บาท) 
การแต่งกาย 
 ทรงผมนักเรียนชายและนักเรียนหญิง : ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ “ว่าด้วยการยกเลิก
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563” พ.ศ.2566 
 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 
การแต่งกายเฉพาะนักเรียนแผนการเรียน MEP (Mini English Program) 
 ทรงผมนักเรียนชายและนักเรียนหญิง : ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ “ว่าด้วยการยกเลิก
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563” พ.ศ.2566 
 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 ด้วยภาษาอังกฤษ อกเสื้อด้านขวาปักชื่อย่อของโรงเรียน “S.P.S.” ด้านล่างชื่อย่อ
โรงเรียนปักเลขประจ าตัวนักเรียนเป็นเลขอารบิก งานปักทั้งหมดปักด้วยสีน้ าเงิน สวมกางเกงสีกากี 2 จีบ ไม่สั้นหรือ
ยาวจนเกินไป 
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 ด้วยภาษาอังกฤษ อกเสื้อด้านขวาปักชื่อย่อของโรงเรียน “S.P.S.” ด้านล่างชื่อย่อ
โรงเรียนปักเลขประจ าตัวนักเรียนเป็นเลขอารบิก งานปักทั้งหมดปักด้วยสีน้ าเงิน สวมกระโปรงสีน้ าเงินเข้ม หรือ 
สีกรมท่า ยาวคลุมเข่า ถุงเท้าสีขาวล้วนไม่สั้นจนเกินไป พับพองาม รองเท้าหุ้มส้นสีด าหัวมน 
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ส าหรับเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
1. ประเภท รับนักเรียนทั่วไป 
2. จ านวนที่รับ  รับจ านวน 10 ห้อง ห้องละ 40 คน รวมจ านวน 400 คน โดยแยกตามแผนการเรียน ดังนี้ 
 2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 4 ห้อง รับ 160 คน 
 2.2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง รับ 40 คน 
 2.3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา จ านวน 1 ห้อง รับ 40 คน 
 2.4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน จ านวน 1 ห้อง รับ 40 คน 
 2.5 แผนการเรียนศิลป์(ดนตรี)-เทคโนโลยี จ านวน 1 ห้อง รับ 40 คน 
 2.6 แผนการเรียนศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จ านวน 1 ห้อง รับ 40 คน 
 2.7 แผนการเรียนศิลป์-วิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน 1 ห้อง รับ 40 คน 
3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 3.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
 3.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 3.3 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
 3.4 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและยินดีปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข ที่โรงเรียนก าหนด 
4. หลักฐานประกอบการสมัคร ที่นักเรียนต้องเตรียม 
 4.1 ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 4.2 ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 4.3 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จ านวน 1 ฉบับ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 4.4 ใบรับรองความประพฤติ (ปพ.4) 
 4.5 รูปถ่าย 1-1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 
5. การสมัคร 
 5.1 สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็ปไซต์ https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/11924 
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ปิดรับสมัครวันสุดท้ายเวลา 16.30 น.  
 5.2 โรงเรียนไม่ใช้ผลคะแนน O-NET ในการพิจารณารับนักเรียน 
6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ www.sps.ac.th , Facebook 
เพจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
7. การสอบคัดเลือก  
 7.1 สอบวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 1 (อาคารอินทนิล)  
 7.2 รายวิชาที่สอบ สอบวัดความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใน 4 รายวิชา ดังนี ้

รายวิชา จ านวนข้อ คะแนน 
ภาษาไทย 20 25 

คณิตศาสตร์ 20 25 
วิทยาศาสตร์ 20 25 
ภาษาอังกฤษ 20 25 

รวม 80 100 
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 7.3 อุปกรณ์ท่ีนักเรียนจะต้องเตรียมในการเข้าสอบ มีดังนี้ 
  1) ปากกา 
  2) ดินสอด า 
  3) ยางลบ 
  4) อุปกรณ์เหลาดินสอ 
  ห้ามน าอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคิดเลข 
อุปกรณ์อ่ืนใดที่มีคุณสมบัติสื่อสารได้ เป็นต้น ทั้งนี้โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีท่ีอุปกรณ์ดังกล่าวสูญหาย 
 7.4 ให้ผู้เข้าสอบ น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน ที่มีรูปถ่ายตนเองเป็นหลักฐาน
แสดงตนในการเข้าสอบครั้งนี้ กรณีไม่น ามาแสดงในวันสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

8. การประกาศผลการคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ www.sps.ac.th , Facebook เพจ
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  

9. การรายงานตัว/มอบตัว 
 9.1 รายงานตัว เพ่ือแสดงความจ านงในการเข้าศึกษาต่อ ภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566  
ผ่านระบบออนไลน์ หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
 9.2 มอบตัว วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนคร
พัฒนศึกษา 
หลักฐานการมอบตัว 
 - ส าเนาปพ.1 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่าแสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1 ฉบับ  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง) 
 - ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ** ในกรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบส าเนาทะเบียนหย่าและส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 
  ** ในกรณีหย่าร้าง แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่สามารถติดตามทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาได้ ให้แนบ
ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 
  ** ในกรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต ให้แนบส าเนาใบมรณบัตรและส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 - ส าเนาสูติบัตรนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 - รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 แผ่น (ติดใบมอบตัว) 
ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 - ค่าประกันอุบัติเหตุ จ านวน 200 บาท 
 - ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 400 บาท 
 - ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ภาคเรียนละ 400 บาท  
 - ค่าเรียนปรับพื้นฐาน จ านวน 200 บาท 
 - ค่าเช่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student care) จ านวน 175 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,375 บาท 
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