ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561
เพื่อให้ เด็กทุกคนได้รั บ การศึกษาอย่ างทั่ว ถึงและได้รับการพัฒ นาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้ องกับ
เจตนารมณ์ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการรับนักเรียนเข้า
เรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. 2551 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของ
ประชาชน
อาศัยอานาจตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. ให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ดาเนินการ
1.1 การรับนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท รับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ใน
สภาวะยากลาบากไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ เช่น เด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท คือ 1) เด็กถูกบังคับให้
ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก 2) เด็กเร่ร่อน 3) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก 4) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือ
กาพร้า 5) เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ 6) เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 7) เด็กในชนกลุ่มน้อย 8) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
สารเสพติด 9) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ 10) เด็กในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
1.2 รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 35 คน โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือ
จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
1.3 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 105 คน โดยผู้สมัครจะต้องจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.4 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 105 คน โดยผู้สมัครจะต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. การรับสมัคร
รับใบสมัคร
วันที่ 1- 20 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น. หยุดเสาร์ อาทิตย์
รับสมัคร
วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คัดเลือก
วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น.

-2ประกาศผล
มีหนังสือตอบยืนยัน

วันที่ 10 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น.
วันที่ 17 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถรับใบสมัครเข้าเรียนได้ 2 วิธี ดังนี้
1. สามารถรับใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
46 จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
2. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://rpk46chainat.ac.th
3. หลักฐานในการสมัครเข้าเรียน
3.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 มีดังนี้
1. ใบสมัครเข้าเรียน
2. ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน
3. คารับรองของกานันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ส่งเด็กเข้าเรียน หรือผู้แทนหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
4. คารับรองของผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ใกล้กับภูมิลาเนาของเด็ก
5. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. (นิ้วครึ่ง) จานวน 4 รูป ( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน )
6. สาเนาสูติบัตรของนักเรียน จานวน 4 ฉบับ
7. สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของนักเรียน จานวน 4 ฉบับ
8. สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของบิดา จานวน 4 ฉบับ
9. สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของมารดา จานวน 4 ฉบับ
10. สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จานวน 4 ฉบับ ( กรณีบิดา
มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
11. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จานวน 4 ฉบับ (ถ้ามี)
3.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีดังนี้
1. ใบสมัครเข้าเรียน
2. ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน
3. คารับรองของกานันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ส่งเด็กเข้าเรียน หรือผู้แทนหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
4. คารับรองของผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ใกล้กับภูมิลาเนาของเด็ก
5. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. (นิ้วครึ่ง) จานวน 4 รูป ( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน )
6. สาเนาสูติบัตรของนักเรียน จานวน 4 ฉบับ
7. สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของนักเรียน จานวน 4 ฉบับ
8. ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) จานวน 1 ฉบับ

-49. สาเนาทะเบียนและบัตรประชาชนบ้านของบิดา จานวน 4 ฉบับ
10. สาเนาทะเบียนและบัตรประชาชนบ้านของมารดา จานวน 4 ฉบับ
11. สาเนาทะเบียนและบัตรประชาชนบ้านของผู้ปกครอง จานวน 4 ฉบับ ( กรณีบิดา
มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
12. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จานวน 4 ฉบับ (ถ้ามี)
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร 0-5647-7013
โทรสาร 0-5647-7012

-4(เอกสารแนบท้ายประกาศ)
ปฏิทินการรับนักเรียนสาหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2560
ในส่วนที่จัดสรรโควตาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน

กิจกรรม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัด - ทบทวนผลการรับนักเรียนที่ผ่านมา
ชัยนาท
- กาหนดจานวนนักเรียนที่จะรับเข้าใหม่
ปีการศึกษา 2560
- วางแผน และจัดสรรโควตา
- แจ้ง สพท./อบต. สภาตาบล เทศบาล
- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งผลการจัดสรร
ให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง
ทุกแห่งในเขตบริการ

- ประชุมหรือแจ้งโรงเรียนให้ค้นหาและคัด
กรองผู้ด้อยโอกาส

- ค้นหา และคัดกรองผู้ด้อยโอกาส
- ส่งรายให้ชื่อ สพท. พิจารณาคัดกรอง
และคัดเลือก
สพท. ทุกแห่ง
- คัดกรอง และคัดเลือก
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน - แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนให้โรงเรียน
ในเขตบริการ
ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัด - ตรวจสอบ
ชัยนาท
- ประกาศผลการรับนักเรียน

กาหนดแล้วเสร็จ

22 ธ.ค. 60

12 ม.ค. 61

โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกแห่ง

19 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
9 ก.พ. 61

ในส่วนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ดาเนินการรับเอง
-

กาหนดการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
รับใบสมัคร
รับสมัคร
คณะกรรมการรับคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์พิจารณาคัดเลือก
ประกาศผล และแจ้งผลการคัดเลือกให้นักเรียนทราบเป็นรายบุคคล
นักเรียนมีหนังสือตอบยืนยันการเข้าเรียน
นักเรียนรายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าเรียน ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกาหนด

กาหนด วัน เวลา
1 - 20 ก.พ. 61
21 - 25 ก.พ. 61
2 - 6 มี.ค. 61
10 มี.ค. 61
17 มี.ค. 61
วันเปิดภาคเรียน

