
 

 
 

 
 
 

ระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
  

๑.คุณสมบัตินักเรียน 
         เป็นเด็กด้อยโอกาส  ๑๐ ประเภท ตามกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ทั้งชายและหญิงที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
เขตพ้ืนที่บริการ ๔ จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา (ยกเว้นเด็กที่ประสบปัญหาไม่สามารถ
ศึกษาในภูมิล าเนาของตนเองได้ หรือเด็กท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานให้รับไว้เป็นกรณี
พิเศษ) ที่ประสงค์เข้าเรียนด้วยความมุ่งม่ัน 

๒. ระดับชั้นที่รับสมัครเข้าเรียน 
      ๑. รับนักเรียนเข้าเรียนประจ าปี 
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   จ านวน   ๓๕  คน 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๑   จ านวน   ๑๖๐ คน 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔   จ านวน   ๘๐  คน (แผนการเรียนวิทย์-คณิต และแผนภาษา-อาชีพ) 
 

๒. รับนักเรียนเพิ่ม 
          ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกชั้น 

๓. สถานที่ในการรับสมัคร 
 สมัครที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี สามารถติดต่อเพ่ือพิจารณารับเข้าเรียน
ตามสภาพความจ าเป็น 

๔. เอกสารการสมัครเข้าเรียน 
๑. ชุดใบสมัครค ายืนยันจากผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/ผู้น าชุมชนหรือ ผู้บริหารสถานศึกษาเดิม ที่กรอก 

ข้อมูลเรียบร้อย 
๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
๓. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ยกเว้นนักเรียนที่สมัคร 

เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ไม่ต้องใช้หลักฐานการศึกษา 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา  มารดา และผู้ปกครอง จ านวน ๑ ฉบับ และในกรณีบิดา/มารดา 

เสียชีวิต ใช้ส าเนาใบมรณบัตร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๕. ส าเนาสูติบัตร และส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ กรณีท่ีมีการ 

เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล  เพ่ิมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จ านวน ๑ ฉบับ    
 

๕. ก าหนดการประกาศผล 
   แจ้งผลการรับสมัครหลังการสอบสัมภาษณ์ 
 



     ๖. เอกสารหลักฐานในการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนประจ า 
๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
๒. ส าเนาสูติบัตร และส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

 กรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล  เพ่ิมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา และผู้ปกครองจ านวนอย่างละ ๑  ฉบับ

กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต ใช้ส าเนาใบมรณบัตร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๔. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุกรุ๊ปเลือด 
๕. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ดังนี้ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับจริง และส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

 ชั้นอื่นๆ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖) 
      - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
      - แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) จ านวน ๑ ฉบับ 
      - หนังสือราชการเรื่องขอย้ายนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘    
                       จังหวัดจันทบุรี  จากโรงเรียนเดิม 
            ๖.  เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ น าสมุดบันทึกการรับวัคซีนมาด้วย 

     ๗. ก าหนดการรายงานตัวนักเรียนใหม่เข้าอยู่ประจ า 
            วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.  
 

     ๘. การปฐมนิเทศและเข้าค่ายนักเรียนใหม่ 
            วันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

     ๙. สวัสดิการและทุนการศึกษา 
            โรงเรียนจัดอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน เครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยพื้นฐานต่างๆโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด  สามารถขอรับทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงได้เต็มตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
 

    ๑๐. ของใช้ส่วนตัวที่ควรน ามาเอง 
๑. ชุดนักเรียนที่นักเรียนใช้เดิม  กางเกงวอร์มขายาวสีด าหรือกรมท่า และชุดล าลอง/ชุดนอน 
๒. ผ้าเช็ดตัว  ชุดชั้นใน 
๓. รองเท้าฟองน้ า รองเท้าแตะ 

 
     ประกาศ ณ วันที่  ๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                                       (นางสุภาพร  พาภักดี) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 


