ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห 46 จังหวัดชัยนาท
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเขาเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2560
เพื่ อให เ ด็กทุ กคนไดรั บ การศึ กษาอย างทั่ว ถึงและไดรับ การพัฒ นาอยางเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ
เจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และ
วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวาดวยการรับนักเรียนเขา
เรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห พ.ศ. 2551 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความตองการของ
ประชาชน
อาศัยอํานาจตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560 ดังนี้
1. ใหโรงเรียนราชประชานุเคราะห 46 จังหวัดชัยนาท ดําเนินการ
1.1 การรับนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห 46 จังหวัดชัยนาท รับผูดอยโอกาสที่อยูใน
สภาวะยากลําบากไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนปกติได เชน เด็กดอยโอกาส 10 ประเภท คือ 1) เด็กถูกบังคับให
ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก 2) เด็กเรรอน 3) เด็กที่อยูในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก 4) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือ
กําพรา 5) เด็กที่ถูกทํารายทารุณ 6) เด็กยากจน (มากเปนพิเศษ) 7) เด็กในชนกลุมนอย 8) เด็กที่มีปญหาเกี่ยวกับ
สารเสพติด 9) เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดสหรือโรคติดตอรายแรงที่สังคมรังเกียจ 10) เด็กในสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน
1.2 รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 35 คน โดยผูสมัครจะตองมีอายุยางเขาปที่ 7 หรือ
จบการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
1.3 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 105 คน โดยผูสมัครจะตองจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1.4 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 105 คน โดยผูสมัครจะตองจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. การรับสมัคร
รับใบสมัคร
วันที่ 1- 19 กุมภาพันธ 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. หยุดเสาร อาทิตย
วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ 2560
รับสมัคร
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
คัดเลือก
วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น.

-2ประกาศผล
มีหนังสือตอบยืนยัน

วันที่ 10 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 16.30 น.
วันที่ 17 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ : ผูที่สนใจสมัครเขาศึกษาตอสามารถรับใบสมัครเขาเรียนได 2 วิธี ดังนี้
1. สามารถรับใบสมัครไดดวยตนเองที่ กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห
46 จังหวัดชัยนาท ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.
2. สามารถดาวนโหลดใบสมัครไดจากทางเว็บไซตของโรงเรียน http://rpk46chainat.ac.th
3. หลักฐานในการสมัครเขาเรียน
3.1 ระดับประถมศึกษาปที่ 1 มีดังนี้
1. ใบสมัครเขาเรียน
2. ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน
3. คํารับรองของกํานันหรือผูใหญบาน หรือขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเจาหนาที่ของ
หนวยงานที่สงเด็กเขาเรียน หรือผูแทนหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชนที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
4. คํารับรองของผูบริหารสถานศึกษาที่อยูใกลกับภูมิลําเนาของเด็ก
5. รูปถายขนาด 3 x 4 ซม. (นิ้วครึ่ง) จํานวน 2 รูป ( ถายไวไมเกิน 6 เดือน )
6. สําเนาสูติบัตรของนักเรียน จํานวน 2 ฉบับ
7. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชนของนักเรียน จํานวน 2 ฉบับ
8. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชนของบิดา จํานวน 2 ฉบับ
9. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชนของมารดา จํานวน 2 ฉบับ
10. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชนของผูปกครอง จํานวน 2 ฉบับ ( กรณีบิดา
มารดา ไมไดเปนผูปกครอง)
11. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จํานวน 2 ฉบับ (ถามี)
3.2 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีดังนี้
1. ใบสมัครเขาเรียน
2. ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน
3. คํารับรองของกํานันหรือผูใหญบาน หรือขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเจาหนาที่ของ
หนวยงานที่สงเด็กเขาเรียน หรือผูแทนหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชนที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
4. คํารับรองของผูบริหารสถานศึกษาที่อยูใกลกับภูมิลําเนาของเด็ก
5. รูปถายขนาด 3 x 4 ซม. (นิ้วครึ่ง) จํานวน 2 รูป ( ถายไวไมเกิน 6 เดือน )
6. สําเนาสูติบัตรของนักเรียน จํานวน 2 ฉบับ
7. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชนของนักเรียน จํานวน 2 ฉบับ
8. ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) จํานวน 1 ฉบับ

-49. สําเนาทะเบียนและบัตรประชาชนบานของบิดา จํานวน 2 ฉบับ
10. สําเนาทะเบียนและบัตรประชาชนบานของมารดา จํานวน 2 ฉบับ
11. สําเนาทะเบียนและบัตรประชาชนบานของผูปกครอง จํานวน 2 ฉบับ ( กรณีบิดา
มารดา ไมไดเปนผูปกครอง)
12. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จํานวน 2 ฉบับ (ถามี)
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย)
ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 46 จังหวัดชัยนาท

กลุมบริหารงานวิชาการ
โทร 0-5647-7013
โทรสาร 0-5647-7012

-4(เอกสารแนบทายประกาศ)
ปฏิทินการรับนักเรียนสําหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห 46 จังหวัดชัยนาท ปการศึกษา 2560
ในสวนที่จัดสรรโควตาใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงาน

กิจกรรม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 46 จังหวัด - ทบทวนผลการรับนักเรียนที่ผานมา
ชัยนาท
- กําหนดจํานวนนักเรียนที่จะรับเขาใหม
ปการศึกษา 2560
- วางแผน และจัดสรรโควตา
- แจง สพท./อบต. สภาตําบล เทศบาล
- ประชาสัมพันธ และแจงผลการจัดสรร
ใหหนวยงานเกี่ยวของ
ทุกแหงในเขตบริการ

- ประชุมหรือแจงโรงเรียนใหคนหาและคัด
กรองผูดอยโอกาส

- คนหา และคัดกรองผูดอยโอกาส
- สงรายใหชื่อ สพท. พิจารณาคัดกรอง
และคัดเลือก
สพท. ทุกแหง
- คัดกรอง และคัดเลือก
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน - แจงผลการคัดเลือกนักเรียนใหโรงเรียน
ในเขตบริการ
ราชประชานุเคราะห 46 จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 46 จังหวัด - ตรวจสอบ
ชัยนาท
- ประกาศผลการรับนักเรียน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกแหง

กําหนดแลวเสร็จ

23 ธ.ค. 59

13 ม.ค. 60

20 ม.ค. 60
27 ม.ค. 60
10 ก.พ. 60

ในสวนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห 46 จังหวัดชัยนาท ดําเนินการรับเอง
-

กําหนดการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
รับใบสมัคร
รับสมัคร
คณะกรรมการรับคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะหพิจารณาคัดเลือก
ประกาศผล และแจงผลการคัดเลือกใหนักเรียนทราบเปนรายบุคคล
นักเรียนมีหนังสือตอบยืนยันการเขาเรียน
นักเรียนรายงานตัวและมอบตัวเพื่อเขาเรียน ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกําหนด

กําหนด วัน เวลา
1 - 19 ก.พ. 60
20 - 24 ก.พ. 60
2 - 6 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60
17 มี.ค. 60
วันเปดภาคเรียน

