
 

 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุร ีตั้งอยู่ เลขที่ ๑๓๐ หมู่ ๑๐ ตำบลพลวง  
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ประเภทอยู่ประจำ 
รับผิดชอบขอบเขตพื้นที่บริการตามที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกำหนด ๔ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี มีนโยบายมุ่งตอบสนองความมุ่งหมาย
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งให้สอดคล้องกับระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรมด้วย
กระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยพิจารณาช่วยเหลือให้เข้าเรียนตามสภาพเหตุผล และความ
จำเป็นเป็นรายบุคคล จึงกำหนดรายละเอียดการดำเนินการรับนักเรียนดังนี้ 
 

 ๑. จำนวนนักเรียนที่รับสมัครเข้าเรียน 
  ๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔   
        ตามแผนการจัดชั้นเรียน ดังนี ้
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน  ๓๕  คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน  ๑๖๐ คน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน  ๘๐  คน 
  ๑.๒ นักเรียนชั้นอื่นๆ รับจำนวนทดแทนตามนักเรยีนที่ออกกลางคัน โดยพจิารณาตาม 
   สภาวะความยากลำบากเป็นรายกรณ ีในระดับชั้นต่างๆ ดังนี้ 
   ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๖ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๓ 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 
 
 
 
 
 



 ๒. คุณสมบัติของนักเรียนที่รับเข้าเรียน 
  ๒.๑ คุณสมบัติทัว่ไป 
   ๒.๑.๑ เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธกิารกำหนดตามคำอธิบาย
            ความหมายของเด็กด้อยโอกาสทางการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการแนบท้าย
            ประกาศนี ้
   ๒.๑.๒ เป็นเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ๔ จังหวัด คือ  
            ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ยกเว้นเด็กที่ประสบปัญหาเป็นกรณี
            พิเศษเฉพาะรายบุคคล 
   ๒.๑.๓ เป็นเด็กที่ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ซึ่งอาจเกิดอันตรายฉับพลันต่อชีวิตหรือ
                 เป็นอุปสรรคต่อการเป็นนักเรียนประจำ   
  ๒.๒ คุณสมบัตติามระดบัชั้นที่เข้าเรียน ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องเป็นเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด  
              ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวธิีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับ 
            การศกึษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือเป็นเด็กที่จบการศกึษาระดบัก่อน 
            ประถมศึกษาแลว้ 
   ๒.๒.๒ สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู ่
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือสำเรจ็การศึกษาชัน้ 
            ประถมศึกษาปีที ่๖ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า 
   ๒.๒.๓ สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ 
                 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือสำเร็จการศึกษาชั้น 
                 มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทยีบเท่า 
   ๒.๒.๔ สมัครเข้าเรียนชั้นอื่นๆ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรยีนต่างๆ  
                 หรือมีผลการเรียนของชั้นเรียนที่ผ่านมาซึ่งสามารถนำมาเทียบโอนได้ตาม 
                 แผนการเรียนของระดับชั้นที่จะศึกษาต่อ 
 

 ๓. หลักฐานในการสมัครเข้าเรียน 
  ๓.๑ ใบสมัครและใบรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา/ชุมชน ที่กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 
  ๓.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 
  ๓.๓ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ยกเว้น 
             นักเรียนที่สมคัรเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ไมต่้องใช้หลักฐานการศึกษา 
  ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน บดิา  มารดา และผู้ปกครอง จำนวน  
        ๑ ฉบับ และในกรณีบิดา/มารดาเสียชีวติ ใช้สำเนาใบมรณะบัตร จำนวนอย่างละ  
   ๑ ฉบับ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล  เพิ่มหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  
   หรือนามสกุล จำนวน ๑ ฉบับ 



  ๓.๕ สำเนาสตูิบัตร , สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน  
   จำนวน ๑ ฉบับ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรอืนามสกุล  เพิ่มหลักฐาน 
   การเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จำนวน ๑ ฉบับ 
 ในกรณีที่เด็กไม่มีหลักฐานใดๆให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ซักถามประวัติเด็ก
เพื่อนำลงรายการบันทึกแจ้งทะเบียนประวัติเด็ก ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ย
หลักฐานในการับนักเรียน  นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 ๔. สถานที่ในการรับสมคัร 
           ๔.๑ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวดัจันทบุรี ตั้งแต่วันที ่ 
       ๘ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
       (ยกเว้นวันหยุด เสาร ์– อาทิตย์) 

๔.๒  สมัครเรียนทางออนไลน์ Http://www.rpg48.ac.th และเพจ Facebook   
        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจนัทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม –  

       ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
๔.๓  สามารถดาวโหลดใบสมัครในเว็ปไซต์ http://rpg48.ac.th หรือเพจ Facebook  

         โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี และกรอกรายละเอียดตามใบสมัคร 
         ให้เรียบร้อยพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง รับรองสำเนาถูกต้องแล้วนำส่งทางไปรษณีย์  
         มาตามที่อยูด่ังนี้  

 
 
 

 

       ๕. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 
  ๕.๑ แจ้งผลการรับสมัครหลังผ่านการคดัเลือก ผา่นช่องทาง Http://www.rpg48.ac.th 
        / Facebook โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๔๘ จังหวัดจันทบุร ี 
   - รอบที ่๑ ประกาศผลการพจิารณา วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
   - รอบที ่๒ ประกาศผลการพจิารณา วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  ๕.๒ ประกาศผลการพจิารณาตดิประกาศที่โรงเรียน วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

        ๖. เอกสารหลกัฐานในการรายงานตัวเข้าเรียน 
  ๖.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 
  ๖.๒ สำเนาสตูิบัตร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน   
        จำนวน ๒ ฉบับและในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล  เพิ่มหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  
        หรือนามสกุล จำนวน ๒ ฉบับ 

งานวัดผลประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี  
๑๓๐ หมู่ ๑๐ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ๒๒๒๑๐ เบอร์โทร 083-4728455 (ครูศรัณย)์ 

http://www.rpg48.ac.th/
https://www.facebook.com/rpg48.ac.th/?__cft__%5b0%5d=AZUZ28WlVzJ5zubnwUHnX6kcF78Us_Wo-AeTA6H-xjSm4OXLb_CBLrMIZ9bVWzC57Gzqos_KCf44wish1QCC_LPvdWlD-Jrk33F-2FU9o-4Y8wUp321XMzar-cTTL3tJE6rFUENd7hNgdwdETA-kBe3X&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/rpg48.ac.th/?__cft__%5b0%5d=AZUZ28WlVzJ5zubnwUHnX6kcF78Us_Wo-AeTA6H-xjSm4OXLb_CBLrMIZ9bVWzC57Gzqos_KCf44wish1QCC_LPvdWlD-Jrk33F-2FU9o-4Y8wUp321XMzar-cTTL3tJE6rFUENd7hNgdwdETA-kBe3X&__tn__=-UC%2CP-R


  ๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดา  มารดา และผู้ปกครอง  
        จำนวน ๒ ฉบับ กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล  เพิ่มหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ 
   หรือนามสกุล จำนวน ๑ ฉบับ และในกรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต ใช้สำเนา  
        ใบมรณะบัตร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
  ๖.๔ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุกรุ๊ปเลือด 
  ๖.๕ หลักฐานการศกึษาจากโรงเรียนเดิม ดังนี ้
   ๑. รายงานตวัเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
       - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับจริง และสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๒. รายงานตวัเข้าเรียนชั้นอื่นๆ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓         
       และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖) 
       - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
       - หนังสือราชการเรื่องขอย้ายนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘    
                                  จังหวัดจันทบุร ี จากโรงเรียนเดิม 
   ๖.๖  เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นำสมุดบันทึกการรับวัคซีนมาดว้ย 
 

 ๗. กำหนดการรายงานตัวเข้าเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
      นักเรียนที่ผา่นการพจิารณาคัดเลือกเข้าเรียนนักเรียนใหม่ชั้น ป.๑ ,ม.๑ ,ม.๔ และนักเรียนชั้น
เคลื่อนที่สมัครเข้าใหม่ รายงานตัวเข้าเรียนวันที ่๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ 
หอประชุมพลอยชมพ ูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวดัจันทบุรี  
             นักเรียนชั้นเคลื่อน ป.๒ – ป.๖ , ม.๒ , ม.๓ , ม.๕ และ ม. ๖ รายงานตัวเข้าเรียนวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมพลอยชมพู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 
จังหวัดจันทบุร ี
    * หากกำหนดการมกีารเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่าน www.rpg48.ac.th /เพจ Facebook 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวดัจันทบุรี 
 

 ๘. การปฐมนิเทศและเข้าค่ายนักเรียนใหม ่
     นักเรียนใหม่ที่รายงานตัวเข้าเรียนแล้วรับการปฐมนิเทศและเข้าค่าย วนัที่ ๑๑ - ๑๓ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไพลนิ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
 

 ๙. สวัสดกิารและทุนการศึกษา 
  โรงเรียนจัดอุปกรณก์ารเรียน เครื่องแบบนักเรียน เครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยพื้นฐานตา่งๆ
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ยใดๆ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ มีความประพฤติดี และมีผลการเรียน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด  สามารถขอรับทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงได้
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
 

http://www.rpg48.ac.th/


     ประกาศ ณ วันที ่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
                                                                       (นางสุภาพร  พาภักดี) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวดัจันทบุรี 
 
 
 
 
  


