
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนร.มเกล1า  

เร่ือง การรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๔ ห1องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรF คณิตศาสตรF ภาษาอังกฤษ 

(SMEP) ป>การศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 เพ่ือให1เด็กทุกคนมีโอกาสเข1ารับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผ.านกระบวนการรับนักเรียนท่ีเปYนธรรม เสมอ

ภาค โปร.งใส ตรวจสอบได1 ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส.วนร.วม สร1างโอกาสท่ีเปYน

ธรรม บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และส่ือสารสร1างการรับรู1อย.างมีประสิทธิผล สอดคล1องตามเจตนารมณF

ของรัฐธรรมนูญแห.ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ท่ีรัฐต1องดำเนินการให1เด็กทุกคนได1รับ

การศึกษาเปYนเวลาสิบสองป> ต้ังแต.ก.อนวัยเรียนจนจนการศึกษาภาคบังคับอย.างมีคุณภาพโดยไม.เก็บค.าใช1จ.าย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  

พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม 

พระราชกฤษฎีกาว.าด1วยหลักเกณฑFและวิธีการบริหารกิจการบ1านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม 

คำส่ังหัวหน1าคณะรักษาความสงบแห.งชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เร่ืองให1จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๕ ป> โดยไม.เก็บ

ค.าใช1จ.าย คำส่ังหัวหน1าคณะรักษาความสงบแห.งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห.งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๕ กุมภาพันธF 

๒๕๖๒ เร่ือง มาตรการปlองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยFสินหรือประโยชนF ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข1า

เรียนในสถานศึกษา 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห.งพระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก1ไข 

เพ่ิมเติม มาตรา ๕ แห.งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว.าด1วยการแบ.งระดับ 

และประเภทการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห.งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงว.าด1วยการแบ.ง

ส.วนราชการสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก1ไข

เพ่ิมเติม ประกอบกับข1อ ๓ แห.งกฎกระทรวงว.าด1วยการกำหนดหลักเกณฑFและวิธีการกระจายอำนาจ 

การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เร่ือง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ของเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  เพ่ือให1การดำเนินการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๔ ประจำป>การศึกษา 

๒๕๖๔ ของโรงเรียนร.มเกล1า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร เปYนไปด1วยความเรียบร1อย โปร.งใสเสมอภาค เปYนธรรมและตามความต1องการ 

ของประชาชน โรงเรียนร.มเกล1า จึงเปoดรับสมัครนักเรียนเข1าเรียนช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๔ ห1องเรียนพิเศษ



วิทยาศาสตรF คณิตศาสตรF ภาษาอังกฤษ (SMEP) ประจำป>การศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนจึงขอประกาศ 

หลักเกณฑFการรับนักเรียน ดังต.อไปน้ี 

๑. จำนวนรับสมัคร รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๔ ห1องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรF คณิตศาสตรF 

ภาษาอังกฤษ (SMEP)  จำนวน ๑ ห1องเรียน  จำนวน  ๒๕  คน  

  ๒. คุณสมบัติของผู8สมัคร   

    ๒.๑ สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

เทียบเท.า หรือกำลังศึกษาอยู.ในช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๓ ป>การศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท.า  

   ๒.๒ ไม.จำกัดเขตพ้ืนท่ีบริการ  

   ๒.๓ ไม.จำกัดอายุ เพศ  

   ๒.๔ เปYนโสด  

   ๒.๕ มีความประพฤติเรียบร1อย 

  ๒.๖ ผู1ปกครองมีความพร1อมท่ีจะให1การสนับสนุนค.าใช1จ.ายเพ่ิมเติมตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู. 

ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท 

 ๓. หลักเกณฑ?การรับสมัคร  

   โรงเรียนร.มเกล1า ได1กำหนดหลักเกณฑFการรับสมัครตามระเบียบและแนวปฏิบัติ การรับ

นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำป>การศึกษา ๒๕๖๔ ดังน้ี  

   การสอบคัดเลือกท่ัวไป โดยรับจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๓ ประเภทท่ัวไป (นักเรียน 

ท่ีพักอาศัยอยู.ในเขตพ้ืนท่ีบริการ หรือนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ ของโรงเรียนร.มเกล1า หรือต.างจังหวัด ไม.จำกัดเขต

พ้ืนท่ีบริการ) เพ่ือเข1าศึกษา โดยการสอบวัดความรู1พ้ืนฐานทางการเรียน ๕ วิชาหลัก คือ วิชาคณิตศาสตรF  

วิชาวิทยาศาสตรF วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ และทดสอบวิชาเฉพาะ ๓ วิชา คือ 

วิชาวิทยาศาสตรF วิชาคณิตศาสตรF และวิชาภาษาอังกฤษ เน้ือหาของหลักสูตรท่ีใช1สอบ อยู.ในกรอบเน้ือหาของ

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม.เกินช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๓ 

  ๔. วันเวลาการรับสมัครและประกาศผล  

  ๔.๑ การรับสมัคร  รับสมัครวันท่ี ๒๔ - ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ.านระบบออนไลนF 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxJSCuycOjgzL4g5BWmUv8OZt9nOXk4pnw5ysh

upwooxtWLA/viewform  

  ๔.๒ ประกาศรายช่ือผู1มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ท่ีเว็บไซตFของโรงเรียน

ร.มเกล1า www.rk.ac.th 

   ๔.๓ สอบคัดเลือก วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๔ โรงเรียนร.มเกล1า  

     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สอบวัดความรู1พ้ืนฐาน ๕ วิชา ดังน้ี วิชาคณิตศาสตรF 

วิชาวิทยาศาสตรF วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ  

     เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. สอบวัดความรู1เฉพาะ ๓ วิชา ดังน้ี วิชาวิทยาศาสตรF

วิชาคณิตศาสตรF และวิชาภาษาอังกฤษ  

    

  



ผู1เข1าสอบทุกคนต1องปฏิบัติตามวิธีการเว1นระยะห.างทางสังคม (Social Distancing)  

ควรมาถึงสนามสอบเพ่ือผ.านจุดคัดกรองก.อน เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่ีบริเวณอาคาร ๔ โรงเรียนร.มเกล1า (หากมีการ

เปล่ียนแปลงตารางสอบทางโรงเรียนจะแจ1งให1ทราบในวันประกาศรายช่ือผู1มีสิทธ์ิสอบ)  

   แนวปฏิบัติของผู1เข1าสอบและผู1ปกครอง  

         - ผู1เข1าสอบทุกคนต1องสวมหน1ากากอนามัย/หน1ากากผ1า และผ.านจุดคัดกรองด1านหน1า

สนามสอบ  

         - ผู1เข1าสอบต1องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนท่ีมีรูปถ.ายเพ่ือการยืนยัน

ตัวตน  

         - ห1ามผู1เข1าสอบนำเคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองคำนวณ หรือเอกสารใดๆ เข1าห1องสอบ และห1าม

นำเอกสารการสอบทุกชนิดออกจากห1องสอบโดยเด็ดขาด  

         - โรงเรียนอนุญาตให1ผู1เข1าสอบนำอุปกรณFท่ีใช1ในการสอบเข1าห1องสอบได1 ดังน้ี ดินสอดำ 

2B ข้ึนไป ยางลบดินสอ ปากกาลูกล่ืน ไม1บรรทัดท่ีไม.มีสูตรมาตราต.างๆ และห1ามใช1น้ำยาลบคำผิด  

         - โรงเรียนขอความร.วมมือผู1ปกครองมาส.งและมารับผู1เข1าสอบตามกำหนดเวลา โดยไม.พัก

คอย   

         - โรงเรียนขอแจ1งให1ทราบว.า โรงเรียนไม.มีบริการจำหน.ายอาหารในวันสอบ 

   ๔.๔ ประกาศผลสอบคัดเลือก ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันอาทิตยFท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๔ โดยประกาศผลสอบทางเว็บไซตFของโรงเรียนร.มเกล1า (www.rk.ac.th) และปoดประกาศ ณ บอรFดกลุ.ม

งานวิชาการ โรงเรียนร.มเกล1า  

   ๔.๕ รายงานตัว ผู1ปกครองนำนักเรียนท่ีได1รับการคัดเลือกทุกประเภทมารายงานตัว ในวันท่ี 

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต้ังแต.เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมร.มเกล1าร.มเย็น โรงเรียนร.มเกล1า  

(แต.งกายเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) (ถ1าไม.มารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีกำหนดถือว.าสละสิทธ์ิ)  

  *** หมายเหตุ หากมีการเปล่ียนแปลงกำหนดการทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ1งแนวปฏิบัติให1กับ

นักเรียน และผู1ปกครองได1รับทราบในวันสอบคัดเลือกอีกคร้ังหน่ึง   

  ๔.๖ การมอบตัวนักเรียน  กําหนดการประชุมผู1ปกครอง และมอบตัวนักเรียนท่ีผ.านกระบวน 

การคัดเลือก  ในวันท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมผู1ปกครองและมอบตัวนักเรียน เวลา ๐๙.๐๐ น. - 

๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมร.มเกล1าร.มเย็น  โรงเรียนร.มเกล1า 

   

  



๕. หลักฐานการสมัคร 

   ๕.๑ ใบสมัครของโรงเรียนร.มเกล1า  

  ๕.๒ หลักฐานการศึกษา ได1แก. ใบรับรองการเปYนนักเรียน (ปพ.๗) หรือใบรับรองผลการเรียน 

(ปพ.๑) จํานวน ๑ ฉบับ  

    ๕.๓ สําเนาทะเบียนบ1านท่ีมีช่ือของนักเรียน จํานวน ๑ ฉบับ  

   ๕.๔ สําเนาทะเบียนบ1านท่ีมีช่ือของบิดา มารดา ผู1ปกครอง จํานวน ๑ ฉบับ 

   ๕.๕ บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ลงนามรับรอง

ให1เรียบร1อย 

   ๕.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู1ปกครอง ลงนามรับรองให1เรียบร1อย  

   ๕.๗ รูปถ.ายขนาด ๑.๕ น้ิว จํานวน ๑ รูป (ถ.ายไว1ไม.เกิน ๖ เดือน แต.งเคร่ืองแบบนักเรียน 

ไม.สวมหมวกหรือใส.แว.นตาดํา) ใช1ติดในใบสมัคร  

  ๖. เกณฑ?การตัดสิน ประเภทสอบคัดเลือก  

   คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนจะพิจารณาคะแนนรวม โดยถ1าคะแนนรวมเท.ากัน 

โรงเรียนจะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตรFก.อน หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตรFเท.ากัน จะพิจารณาคะแนน

วิชาคณิตศาสตรF หากคะแนนวิชาคณิตศาสตรFเท.ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาไทย หากคะแนนวิชา

ภาษาไทยเท.ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาสังคมศึกษา หากคะแนนวิชาสังคมศึกษาเท.ากัน จะพิจารณาคะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ หากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท.ากัน จะใช1วิธีการจับฉลาก และประกาศผลการสอบคัดเลือก

นักเรียนเรียงตามลำดับคะแนนท่ีสอบแข.งขันได1ตามประเภทของนักเรียนทุกคน โดยเปoดเผยอย.างชัดเจนต.อ

สาธารณะ และกรณีท่ีมีการรับนักเรียนเพ่ิมเติมไม.ว.ากรณีใดๆ ให1ดำเนินการเรียกรับนักเรียนตามประกาศผล

การสอบเรียงรายช่ือตามลำดับคะแนนท่ีสอบแข.งขันได1 และตามอันดับสำรองเม่ือผู1สอบได1ตัวจริงสละสิทธ์ิ 

(บัญชีผู1สอบได1อันดับสำรองจะส้ินสุดลงภายหลัง วันเปoดภาคเรียน ๑๕ วัน) 

  ๗. หลักฐานการมอบตัว  

   ๗.๑ ใบมอบตัว ตามแบบของโรงเรียน (รับในวันรายงานตัว)  

   ๗.๒ ปพ.๑ หรือหลักฐานอ่ืนท่ีเทียบเท.า ท่ีแสดงว.าจบช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๓ ฉบับจริง พร1อม

สำเนา ๑ ฉบับ (ตรวจสอบแล1วคืนฉบับจริง)  

   ๗.๓ รูปถ.าย ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑.๕ น้ิว จำนวน ๑ แผ.น (ติดใบมอบตัว)  

ถ.ายไม.เกิน ๖ เดือน หน1าตรง ไม.สวมหมวก ไม.สวมแว.นตาดำ  

   ๗.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน และผู1ปกครอง ลงนามรับรองให1เรียบร1อย 

   ๗.๕ สําเนาทะเบียนบ1านท่ีมีช่ือของนักเรียน จํานวน ๑ ฉบับ  

   ๗.๖ สําเนาทะเบียนบ1านท่ีมีช่ือของบิดา มารดา ผู1ปกครอง จํานวน ๑ ฉบับ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(นางนงคFรักษF   เคนไชยวงศF)  

ผู1อํานวยการโรงเรียนร.มเกล1า  


