ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ได้กาหนดแนวทางการรับนักเรียนให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา และ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ระเบียบสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. 2551 นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน
อาศัยอานาจตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยมีหลักการ ดังนี้
1. การรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
ให้ รับ ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ ในสภาวะยากล าบากมีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป เนื่องจาก
ประสบปัญหาต่างๆ จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือกรณีพิเศษได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ทั่วถึง ทั้งระดับ
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผลและความจาเป็นรายบุคคล ตามประกาศของ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส 10 ประเภท คือ 1) เด็กถูกบังคับให้ขาย
แรงงาน หรือแรงงานเด็ก 2) เด็กเร่ร่อน 3) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก 4) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือกาพร้า
5) เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ 6) เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 7) เด็กในชนกลุ่มน้อย 8) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพ
ติด 9) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ 10) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
2. แผนการรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
2.1 รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 35 คน โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือ
จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
2.2 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 160 คน โดยผู้สมัครจะต้องจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.3 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 120 คน โดยผู้สมัครจะต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

-23. การรับสมัคร
3.1 รับสมัครนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 เมษายน 2564 ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลออนไลน์เบื้องต้นผ่าน google form ของ
โรงเรียน ได้ที่ https://forms.gle/8UeVHVqsPKhkM4Hr9 ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครจากทางเว็บไซต์
ของโรงเรียน http://rpk46.ac.th กรอกรายละเอียด เตรียมเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน และให้ผู้สมัครนาใบ
สมัครพร้อมเอกสารมารายงานตัวกับทางโรงเรียนในวัน เวลาที่กาหนด
3.2 คัดเลือก/พิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่ 30 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2564
3.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าเรียน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
http://rpk46.ac.th
3.4 ยืนยันการเข้าเรียน/มอบตัวนักเรียน วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
4. หลักฐานในการสมัครเข้าเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีดังนี้
4.1 ใบสมัครเข้าเรียน
4.2 ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน
4.3 คารับรองของกานันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ส่งเด็กเข้าเรียน หรือผู้แทนหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
4.4 คารับรองของผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ใกล้กับภูมิลาเนาของเด็ก
4.5 รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. (นิ้วครึ่ง) จานวน 2 รูป ( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน )
4.6 สาเนาสูติบัตรของนักเรียน จานวน 2 ฉบับ
4.7 สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของนักเรียน จานวน 2 ฉบับ
4.8 ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) จานวน 1 ฉบับ (ยกเว้นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )
4.9 สาเนาทะเบียนและบัตรประชาชนบ้านของบิดา จานวน 2 ฉบับ
4.10 สาเนาทะเบียนและบัตรประชาชนบ้านของมารดา จานวน 2 ฉบับ
4.11 สาเนาทะเบียนและบัตรประชาชนบ้านของผู้ปกครอง จานวน 2 ฉบับ ( กรณีบิดา มารดา ไม่ได้เป็น
ผู้ปกครอง)
4.12 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จานวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ว่าที่ร้อยตรี
(ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

