
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์ ๕๓  จังหวัดสกลนคร 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑, มัธยมศึกษาปีที่ ๑, และมัธยมศกึษาปีที่ ๔ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕64  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

-------------------------------------- 
  เพื่อให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งตอบสนอง 
ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งให้
สอดคล้องกับระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนใน โรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห ์พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนส าหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์               
ปีการศึกษา ๒๕๖4 ดังนี ้
 

๑. จ านวนนกัเรียนที่จะรบั 
๑.๑  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  จ านวน    35  คน 
๑.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑ จ านวน  ๑๒๐  คน 
๑.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๔ จ านวน  ๑๒๐  คน 

 
๒. คุณสมบตัขิองผู้สมัคร 
 ๒.๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๒.๑.๑  ส าหรบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ต้องเป็นเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือเด็กที่จบการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาแล้ว 
  ๒.1.๒  เป็นเดก็ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาก าหนด  (ค าอธิบายความหมายของ
เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  แนบท้ายประกาศนี้) 
  ๒.1.๓  เป็นเดก็ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓    
จังหวัดสกลนคร ได้แก่ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ตามที่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด  ยกเว้นเด็กที่ประสบปัญหาไม่สามารถศึกษาในภูมลิ าเนาของตนเองได้  หรือเด็กที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้รับไว้เป็นกรณีพิเศษ 
 

๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
๒.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖  ตามหลักกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา ๒๕6๓  หรอืเทียบเท่า 
๒.๒.๒ เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาก าหนด  (ค าอธิบายความหมาย 

ของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  แนบท้ายประกาศนี้) 
 
 



  ๒.๓.๓  เป็นเดก็ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓                  
จังหวัดสกลนคร ได้แก่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด  ยกเว้นเด็กที่ประสบปัญหาไม่สามารถศึกษาในภูมลิ าเนาของตนเองได้  หรือเด็กที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้รับไว้เป็นกรณีพิเศษ 

๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
๒.๓.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ตามหลักกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา ๒๕6๓  หรือเทียบเท่า 
๒.๓.๒  เป็นเดก็ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาก าหนด  (ค าอธิบายความหมายของ 

เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  แนบท้ายประกาศนี้) 
  ๒.๓.๓  เป็นเดก็ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓                   
จังหวัดสกลนคร ได้แก่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด  ยกเว้นเด็กที่ประสบปัญหาไม่สามารถศึกษาในภูมลิ าเนาของตนเองได้  หรือเด็กที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้รับไว้เป็นกรณีพิเศษ 
 

๓. หลักฐานในการสมัครเข้าเรียนมดีังนี ้
๓.๑ ใบสมัครเข้าเรียน ที่ประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ให้มีผู้รับรอง ๒ คนดังนี ้

บุคคลที่ ๑ ไดแ้ก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับภูมิล าเนาของนักเรียน 
บุคคลที่ ๒ ไดแ้ก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้น าชุมชน 

๓.๒  ส าเนาสูติบัตร  กรณีทีเ่ด็กไม่มีหลักฐานใด ๆ สถานศึกษาจะซักถามประวัติเด็กเพื่อน าลง 
รายการบันทึกแจ้งทะเบียนประวัติเด็ก  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยหลักฐาน  
วัน  เดือน  ปีเกิด  ในการรับนักเรียน  นักศกึษา  เข้าเรียนในสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๓.๓  หลักฐานการศึกษาแสดงผลการเรียน  ส าหรับนักเรียนระหว่างช้ันเรียนหรือหลักฐานอ่ืนๆ  
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๓.๔  รูปถ่ายขนาด  1.5  นิ้ว  จ านวน  ๒  แผ่น 
๓.๕  หลักฐานแสดงผลการเรยีน 

 ๓.๖  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา-มารดา 
 ๓.๗  ส าเนาใบมรณะของบิดา-มารดา (กรณีที่บิดา-มารดาถึงแก่กรรม) หรือ  

      ส าเนาใบหย่าร้างของบิดา-มารดา (กรณีบิดา-มารดาหย่าร้างกัน) 
 
๔. ก าหนดวนัรบัสมคัร  คัดเลือก  ประกาศผลและรายงานตัว 

๔.๑  รับสมัคร  วันที่  1  กุมภาพันธ์ 2564 – ๒๙  เมษายน  2564 
๔.๒  คณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียน  

วันที่   30 เมษายน – 4  พฤษภาคม  2564 
๔.๓  ประกาศผล  วันที่  8  พฤษภาคม  2564 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จงัหวัดสกลนคร 
๔.๔  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน  หรือหนังสือยืนยัน 

การเข้าเรียน  ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2564 
๔.๕  นักเรียนรายงานตัวเพ่ือเข้าเรียนในวันที่ 15  พฤษภาคม  2564 
 
 

 



สถานทีร่บัสมัคร 
  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓  จังหวัดสกลนคร 
  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  มกราคม  2564 
 
 

 
(นางสาวทัศนีย์   สิงหวงค)์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๕๓ จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


