
    
                                                                                                           
 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
…………………………………………………………………. 

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2561 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรับนักเรียน จึงขอก าหนดรับนักเรียนดังนี้ 

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   รับจ านวน  35  คน 
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   รับจ านวน  160  คน 
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   รับจ านวน  120  คน 
4. นักเรียนพิเศษเรียนรวม 

1.คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าเรียน 
 1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   1.1.1 เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท ที่จะเข้าเรียนโรงเรียนปกติและต้องมีอายุ
ย่างเข้าปีที่ 7 ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
2545 หรือเป็นเด็กที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแล้ว (เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556) 
  1.1.2 เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท เนื่องจากมีปัญหาในด้านต่างๆ เช่น 
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางสังคม เด็กท่ีก าพร้าบิดา-มารดา หรือขาดโอกาสทางการศึกษาในลักษณะอื่นๆ 
  1.1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นโรคเรื้อรังอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  1.1.4 เป็นเด็กที่มีภูมิล าเนาอยู่ตามท้องถิ่น ตามส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด คือทุกอ าเภอในจังหวัดยโสธร หรือเด็กที่ประสบปัญหาไม่สามารถ
ศึกษาในภูมิล าเนาของตนเองได้ หรือเด็กที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้รับไว้เป็นกรณีพิเศษ 

1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 1.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1.1, 1.1.2 , 1.1.3 ,1.1.4 
 1.2.๒ ก าลังศึกษาหรือส าเรจ็ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 1.2.3 มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง 
 1.2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียนวินัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

1.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 1.3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1.1, 1.1.2 , 1.1.3 ,1.1.4 
 1.3.๒ ก าลังศึกษาหรือส าเรจ็ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 1.3.3 มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง 
 1.3.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียนวินัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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 1.3.5 เป็นนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาตะกร้อ-กรีฑา (ถ้ามีเกียรติบัตรรับรองจะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
 1.4 นักเรียนพิเศษเรียนรวม 
 1.1.4 เป็นนักเรียนพิการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และมีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
สามารถเรียนร่วมกับผู้อ่ืน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามปกติโดยไม่เดือดร้อน 
 

2.  ระยะเวลาการรับสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่  21 -25 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้ งแต่ เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่ เว้น
วันหยุดราชการ ที่ห้องส านักงานวิชาการ และห้องประชุมช่อพะยอม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัด
ยโสธร และทาง http://www.rpg28yst.ac.th, https://www.facebook.com/rpk28school โดยขอรับใบ
สมัครได้ก่อนในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ที่ห้องส านักงานวิชาการ 
 

3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
 3.1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  3.1.1 สูติบัตรนักเรียน ฉบับจริง  และถ่ายส าเนา จ านวน 1 ชุด 
  3.1.2 หนังสือรับรองจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ปกครอง 

3.2. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
3.2.2 ทะเบียนบ้าน (ทร.14) ฉบับจริง ของนักเรียน-บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง 
3.2.3 หนังสือรับรองจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ปกครอง 
3.2.3 สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กรณีก าลังเรียน) หรือเอกสาร

ทางการศึกษา ปพ.1 (กรณีจบการศึกษาแล้ว) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 
3.2.4 รูปถ่ายขนาด 1 ½ นิ้ว จ านวน 1 รูป ติดใบสมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3.2.5 เกียรติบัตรแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 

3.3. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
3.2.1 ทะเบียนบ้าน (ทร.14) ฉบับจริง ของนักเรียน-บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง 
3.2.2 หนังสือรับรองจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ปกครอง 
3.2.3 เอกสารรายงานผลการเรียน (ปพ.6) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กรณีก าลังเรียน) 

หรือเอกสารทางการศึกษา ปพ.1 (กรณีจบการศึกษาแล้ว) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 
3.2.4 รูปถ่ายขนาด 1 ½ นิ้ว จ านวน 1 รูป ติดใบสมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3.2.5 เกียรติบัตรแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 

3.4 นักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
3.4.1 ทะเบียนบ้าน (ทร.14) ฉบับจริง ของนักเรียน-บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง 
3.4.2 หนังสือรับรองจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ปกครอง 
3.4.2 เอกสาร/หลักฐานรับรองความพิการ หรือความพิเศษท่ีจะเรียนร่วม 
 
 

https://www.facebook.com/rpk28school
https://www.facebook.com/rpk28school
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4. สถานที่รับสมัคร 
 4.1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
  4.1.1 ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร จังหวัด 35110      รับจ านวน 10 คน 
  4.1.2 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร    รับจ านวน 10 คน 
  4.1.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ต าบลย่อ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัด
ยโสธร 35110 โทร.045-581097,045-581097 รับจ านวน 15 คน 
 4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   4.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  รับจ านวน 15 คน 
   4.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  รับจ านวน 15 คน 
  4.2.3 ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร จังหวัด 35110      รับจ านวน 10 คน 
  4.2.4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ต าบลย่อ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัด
ยโสธร 35110 โทร.045-581097,045-581097    รับจ านวน 120 คน 
 4.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   รับสมัครโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ต าบลย่อ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร 35110 โทร.045-581097,045-581097    รับจ านวน 120 คน 
 

5. การคัดเลือก 
 โรงเรียนจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พ.ศ. 2551 และออกส ารวจเชิงดูสภาพความเป้
นอยู่ของครอบครัวนักเรียน เพ่ือให้ได้นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาจริงๆ ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท 
 

6. วันคัดเลือกและแจ้งผลการคัดเลือก 
 6.1 ออกส ารวจตามบ้านนักเรียนที่มายื่นใบสมัครไว้ ในช่วงวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 
 6.2 พิจารณาคัดเลือก วันที่ 2-6 มีนาคม 2563 
 6.3 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 28 จังหวัด
ยโสธร 
 

7. การรายงานตัวเข้าเรียน 
 ให้ผู้ปกครองที่ได้รับการคัดเลือก ไปรายงายตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน หรือมีหนังสือตอบยืนยันการ
เข้าเรียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ที่โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 28 จังหวัด
ยโสธร ต าบลย่อ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 หากไม่ไปรายงานตัว ตาม วัน เวลา ดังกล่าว 
ถือว่าสละสิทธิ์ ให้น าหลักฐานดังต่อไปนี้ไปในวันรายงานตัวด้วย 
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 7.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสารของนักเรียน-บิดา-มารดา 
 7.2 ส าเนาบัตรประชาชน ฉบับถ่ายเอกสารของนักเรียน-บิดา-มารดา 
 7.3 หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมฉบับถ่าย
เอกสารให้เรียบร้อย 
 7.4 การมอบตัวนักเรียน ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน และต้องมีผู้ปกครองมาด้วยเท่านั้น 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563 
 
  

(นายสุรศักดิ์  เอนกแสน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 
 


