
 

 

 

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า 

เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

……………........................................... 

  เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนท่ีเป็นธรรม  
เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาส 
ท่ีเป็นธรรม บริหาร จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และส่ือสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ท่ีรัฐต้องดำเนินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา สิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ตอบแทนเพื่อ
โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา และมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ชุดท่ี ๒๕) ในคราวประชุม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ
และประเภทการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบกับ ข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การ
กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปยัง
คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 



ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
  เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๖ ของโรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเสมอภาค เป็นธรรมและตามความต้องการของ
ประชาชน โรงเรียนร่มเกล้า จึงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
ดังนี ้
  ๑. จำนวนรับสมัคร รับจำนวนห้องเรียน ๗ ห้อง ห้องละ ๔๐ คน รวมจำนวนนักเรียน ๒๘๐ คน 
  ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
   ๒.๑ สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หรือเทียบเท่า  
   ๒.๒ ไม่จำกัดเขตพื้นท่ีบริการ (ไม่กำหนดสัดส่วนในเขตพื้นท่ีบริการ นอกเขตพื้นท่ีบริการ และ
ต่างจังหวัด)  
   ๒.๓ ไม่จำกัดอายุ เพศ   
  ๓. หลักเกณฑ์การรับสมัคร  
   รับนักเรียนท่ัวไป หมายถึง นักเรียนท่ีพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการ หรือนอกเขตพื้นท่ี
บริการของโรงเรียนร่มเกล้า หรือต่างจังหวัด (โดยไม่จำกัดเขตพื้นท่ีบริการ) ด้วยวิธีการสอบคัดเลือก รับจำนวน 
๒๘๐ คน โดยการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน ๕ วิชาหลัก คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ให้คำนวณคะแนนรวมจากข้อสอบของ
โรงเรียน เนื้อหาของหลักสูตรท่ีใช้สอบอยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่เกินระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
  ๔. วันเวลาการรับสมัครและประกาศผล    
    ๔.๑ การรับสมัคร  
      ๔.๑.๑ ผู้ปกครองต้องนํานักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมร่มเกล้า ร่มเย็น  
โรงเรียนร่มเกล้า ระหว่างวนัท่ี ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖  

   ๔.๑.๒ กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน  
   ๔.๑.๓ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าท่ีตามข้ันตอนท่ีกำหนด  
   ๔.๑.๔ หลักฐานต่าง ๆ ท่ีผ่านการตรวจสอบถูกต้องแล้ว ทางโรงเรียนจะเก็บไว้เฉพาะสำเนา 

เอกสารเท่านั้น  
   ๔.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ท่ีเว็บไซต์โรงเรียน 
ร่มเกล้า www.rk.ac.th 

http://www.rk.ac.th/


   ๔.๓ สอบคัดเลือก วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบวัด
ความรู้พื้นฐาน ๕ วิชา ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา 
และวิชาภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
ควรมาถึงสนามสอบเพื่อผ่านจุดคัดกรองก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น. ท่ีบริเวณซุ้มรักร่มเกล้า โรงเรียนร่มเกล้า (หากมี
การเปล่ียนแปลงตารางสอบ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ) 
   แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง 
     - ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และผ่านจุดคัดกรอง
ด้านหน้าสนามสอบ   
    - ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนท่ีมีรูปถ่ายเพื่อการ
ยืนยันตัวตน  
    - ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมือส่ือสาร เครื่องคำนวณ หรือเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบ 
และห้ามนำเอกสารการสอบทุกชนิดออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด  
    - โรงเรียนอนญุาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบเข้าห้องสอบได้ ดังนี้ ดินสอ
ดำ ๒B ขึ้นไป ยางลบดินสอ ปากกาลูกล่ืน ไม้บรรทัดท่ีไม่มีสูตรมาตราต่าง ๆ  
    - โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับผู้เข้าสอบตามกำหนดเวลาโดย
ไม่พักคอย  
    - โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า โรงเรียนไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันสอบ 
    ๔.๔ ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เว็บไซต์โรงเรียนร่มเกล้า 
www.rk.ac.th 
   ๔.๕ การรายงานตัวและมอบตัว ผู้ปกครองนำนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกมามอบตัว 
เข้าเรียน และชำระเงิน ในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมร่มเกล้า 
ร่มเย็น (ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลาท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
  ๕. หลักฐานการสมัคร 
   ๕.๑ ใบสมัครของโรงเรียนร่มเกล้า  
  ๕.๒ หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) หรือใบรับรองผลการเรียน 
(ปพ.๑) จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๕.๓ สําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือของนักเรียน จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๕.๔ สําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือของบิดา มารดา ผู้ปกครอง จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๕.๕ บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ลงนามรับรอง 
ให้เรียบร้อย 
   ๕.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง ลงนามรับรองให้เรียบร้อย  

http://www.rk.ac.th/


   ๕.๗ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน แต่งเครื่องแบบนักเรียน 
ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดํา) ใช้ติดในใบสมัคร  
 
  ๖. หลักฐานการมอบตัว  
   ๖.๑ ใบมอบตัว ตามแบบของโรงเรียน (รับในวันรายงานตัว)  
   ๖.๒ ปพ.๑ หรือหลักฐานอื่นท่ีเทียบเท่า ท่ีแสดงว่าจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ฉบับจริง พร้อม
สำเนา ๑ ฉบับ (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)  
   ๖.๓ รูปถ่าย ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือโรงเรียนร่มเกล้า ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ แผ่น  
(ติดใบมอบตัว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  
   ๖.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน และผู้ปกครอง ลงนามรับรองให้เรียบร้อย 
   ๖.๕ สําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือของนักเรียน จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๖.๖ สําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือของบิดา มารดา ผู้ปกครอง จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๗. การจัดชั้นเรียน เพื่อให้การจัดช้ันเรียนเป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน 
โรงเรียนจะพิจารณาโดยเรียงลำดับจากคะแนนรวมของคะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน ๕ วิชาหลัก 
คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์การจัดช้ันเรียนของทางโรงเรียนโดยเนน้การพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ และความเหมาะสม (ผล
การพิจารณาของคณะกรรมการ จัดช้ันเรียนถือเป็นอันส้ินสุด) 
 
    
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ 

    

           

         (นายวิชัย  ภาวะบุตร)    
     ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า 

 

 

 

 


