
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2566 

....................................................................................................... 
 ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี 
จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนที่จัดขึ้นตามโครงการพิเศษของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (โครงการจัดตั้ง
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช       
บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 50 ปี ) โดยประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช 2538 เปิดทำการเรียนการสอนประเภทประจำและไป - กลับ อีกท้ังดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษามา
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้ครอบคลุมองค์ประกอบทุกด้านทั้งด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกร 
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อให้สมกับคำขวัญของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ ที่ว่ารักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม 
นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ  

เพื ่อให้การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร จึงกำหนด            
แนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามปฏิทินการรับนักเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566 ดังนี้  

1. พื้นที่บริการของโรงเรียน  
        พื้นที่บริการของโรงเรียนตามประกาศของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ ที่โรงเรียนสามารถรับ

นักเรียน ไดแ้ก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร และนอกเขตพ้ืนที่บริการ  
        พื ้นที ่บริการภายในเขตจังหวัดสกลนคร ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลพังขว้าง  ตำบลห้วยยาง และตำบลดงมะไฟ  
2. จำนวนนักเรียนที่จะรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 

2.1  ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 1 ห้องเรียนๆ ละ   30  คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียนๆ ละ   30  คน 

2.2  ห้องเรียนปกติ (ห้องเรียนนวัตกรและศาสตร์พระราชา) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 2 ห้องเรียนๆ ละ  40  คน รวมทั้งสิ้น 80  คน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียนๆ ละ  40  คน รวมทั้งสิ้น 40  คน 

ในกรณีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเห็นชอบให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านต่าง ๆ  
เช่น ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และด้านอื่น ๆ ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมอยู่ในร้อยละของการสอบคัดเลือก 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ส่วนการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ เช่น ผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียนหรือเป็นบุตรหลานของ
บุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด มีการประกาศ
หลักเกณฑ์ก่อนการรับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ 
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3. คุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ 
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

3.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่าหรือ
กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 
  3.1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  3.1.3 มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
  3.1.4 มีความเคารพ และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.1.5 มีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ปฏิบัติตนเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม 
  3.1.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 (กรณีต้องการสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE) ส่วนห้องเรียนปกติ (ห้องเรียน 
นวัตกรศาสตร์พระราชา) และห้องปกติอ่ืน ๆ ผลการเรียนทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนก่อนวันมอบตัว 

3.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
3.2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกำลัง

เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 
  3.2.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  3.2.3 มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
  3.2.4 มีความเคารพ และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.2.5 มีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ปฏิบัติตนเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม 
  3.2.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และภาคเรียนที่ 1 ของ       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯ ไม่ต่ำกว่า 2.75 (กรณีสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE) ส่วนห้องเรียน
ปกติ (ห้องเรียนนวัตกรศาสตร์พระราชา) และห้องปกติ ต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนครบทุกกลุ่มสาระฯ ก่อนวัน      
มอบตัวเข้าเรียน 

4. กำหนดวัน เวลา รับสมัคร 
4.1 ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครในวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
                          สอบวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 ประกาศผลสอบวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 
       รายงานตัวและมอบตัววันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครในวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

     สอบวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566  ประกาศผลสอบวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 
       รายงานตัวและมอบตัววันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566  

4.2 ห้องเรียนปกติ (ห้องเรียนนวัตกร และศาสตร์พระราชา) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครในวันที่ 21–25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
                          สอบวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 ประกาศผลสอบวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 
       รายงานตัวและมอบตัววันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครในวันที่ 21–25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

     สอบวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 ประกาศผลสอบวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 
       รายงานตัวและมอบตัววันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 

4.3 รอบปกติทั่วไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครในวันที่ 11– 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
       รายงานตัวและมอบตัววันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566   
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครในวันที่ 11– 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
       รายงานตัวและมอบตัววันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 

5. เนื้อหาสาระที่ใช้ในการสอบและการดำเนินการสอบ (ห้องเรียนพิเศษ SMTE) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้ข้อสอบกลางร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ 10 โรงเรียน      

วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
(ปรับปรุง 2560) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้ข้อสอบกลาง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนื้อหา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง 2560) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

6. เกณฑ์การประกาศผลคะแนนสอบ 
6.1  กรณีสอบ 2 รายวิชา ให้พิจารณาคะแนนรวม จากการสอบทุกรายวิชา แล้วนำมาจัดเรียงลำดับนักเรียน

ที่สอบแข่งขันไดจ้ากคะแนนมากไปหาน้อย ตามจำนวนที่รับสมัคร 
6.2  ถ้าคะแนนรวมทุกวิชาเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นลำดับแรก 
6.3  กรณีจัดสอบมากกว่า 2 วิชา ถ้าคะแนนรวมทุกวิชาเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ก่อน

เป็นลำดับแรก หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้พิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.4  การประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ตัวสำรองจะสิ้นสุดภายใน 7 วันนับจากวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566  

7. เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ 
7.1 ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรอง (ปพ.7)   1 ชุด 
7.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร    1 ชุด 
7.3 รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมแว่นตาดำ) ขนาด 1.5 นิ้ว   2 แผ่น 
7.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร     1 ชุด 

8. สถานที ่และช่องทางการสมัครเข้าศึกษาต่อ 
8.1 สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครอง

สิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร หมู่ 3 บ้านดงขุมข้าว ต. พังขว้าง อ. เมือง จ. สกลนคร ตามวันและเวลาที่
เปิดรับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

8.2  สมัครออนไลน์ทาง www.cpsn.ac.th และคิวอาร์โคดท่ีระบุในวันเปิดรับสมัครของทางโรงเรียน  
9. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร และค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวเข้าศึกษา 

9.1 ค่าใบสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  -      บาท 
9.2 ค่าครูต่างชาติ (ภาษาจีน)    400  บาท/ปี 
9.3 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน   200 บาท/ปี 
9.4 ค่าบัตรประจำตัวนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์แรกเข้า 100 บาท 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 17  มกราคม  พ.ศ. 2566 
                                                       
 
                                                                             

      (นายศรีทัศน์   วิรัสวา) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
   ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีจังหวดัสกลนคร  

http://www.cpsn.ac.th/

