
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 
เร่ือง การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565  

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   
 

 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ท่ีมุ่งตอบสนอง
ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 54 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -
2579 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานว่าด้วยการรับนัก เรียนเข้าเรียน                              
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จึงกำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์                            
ปีการศึกษา ๒๕65 ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
สำหรับเด็กด้อยโอกาส สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การดำเนินการ                  
รับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อการประกอบการพิจารณารับนักเรียน                           
ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1.คุณสมบัติห้องเรียนทั่วไป 
1.1 คุณสมบัตินักเรียนทั่วไป 

  1.1.1  ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  1 ต้องเป็นเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปี ท่ี เจ็ด โดยให้นับถึงวัน ท่ี 16 
พฤษภาคม ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ                  
พ.ศ. 2545  
 1.1.2  เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  คำอธิบายความหมาย  
ของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแนบท้ายประกาศนี้ 
 1.1.3  เป็นเด็กท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัด
กาญจนบุรี ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี ตามท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด ยกเว้นเด็กท่ีประสบปัญหาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายบุคคล   
 
        1.2 คุณสมบัติห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1.2.1 เป็นนักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
1.2.2 เป็นนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ หรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 1.2.3  เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  คำอธิบายความหมายของ
เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแนบท้ายประกาศนี้ 

1.2.4  เป็นเด็กท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัด
กาญจนบุรี ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี ตามท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด ยกเว้นเด็กท่ีประสบปัญหาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายบุคคล   



2.หลักฐานในการสมัครเข้าเรียน มีดังนี ้
2.1  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ผู้ปกครอง บิดา มารดา หรือใบรับรองของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการท่ีทำหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงานท่ีส่งเด็กเข้าเรียน หรือผู้แทนหน่วยงาน
องค์กรพัฒนาเอกชนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี      จำนวน  1  ฉบับ 

2.2  สำเนาสูติบัตร  กรณีท่ีเด็กไม่มีหลักฐานใดๆ ให้สถานศึกษาซักถามประวัติเด็กเพื่อนำลง
รายการบันทึกแจ้งทะเบียนประวัติเด็ก ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน  1   ฉบับ 

2.3  หลักฐานการศึกษาแสดงผลการเรียน (ปพ.1)    จำนวน  1   ฉบับ 
2.4  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)      จำนวน  1   ฉบับ 
2.5  รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว      จำนวน  3   ใบ 
2.6  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ,บิดา , มารดา, ผู้ปกครอง จำนวน  3   ฉบับ 
2.7  หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริงผลการตรวจไม่เกิน 30 วัน (ระบุกรุ๊ปเลือด) จำนวน  1   ฉบับ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

 

 
 (นายเกริกเกียรติ อินเกตุ) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 



เอกสารแนบท้ายประกาศ ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ตารางการรับสมัครนักเรียน กำหนดวัน  สถานที ่

1.รับสมัคร (ระดับช้ัน ป.1, ม.1 และ ม.4 ) 9 ก.พ.- 31 มี.ค. 2565 ห้องวิชาการ อาคาร 3 
2.คณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาการคัดเลือก  
นักเรียน 

1 เม.ย. 2565 ห้องประชุม 

3.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประจำปี 2565 

8 เม.ย. 2565 

1.เว็ปไซต์ www.rpk45.ac.th  
2.Facebook โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
   45 จังหวัดกาญจนบุรี  
3.โทรสอบถาม 034-579-241  
   (ในวันและเวลาราชการ) 

4.นักเรียนรายงานตัว หรือมีหนังสือตอบยืนยันการ
เข้าเรียน 

18 เม.ย. 2565 ห้องวิชาการ อาคาร 3 

5.นักเรียนรายงานตัวเพื่อเข้าเรียน ตามวัน  เวลา ท่ี
โรงเรียนกำหนด พร้อมประชุมผู้ปกครอง  
-  นักเรียนใหม่(ระดับช้ัน ป.1, ม.1 และ ม.4 ) 
-  นักเรียนระหว่างช้ัน 

ประกาศทางเว็ปไซต์ 
(รอดูสถานการณ์โควิด19) หอประชุม (โดม) 

 

หมายเหตุ      
เด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ได้แก่  
1.เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก 
2.เด็กเร่ร่อน 
3.เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ หรือโสเภณีเด็ก 
4.เด็กท่ีถูกทอดท้ิง/เด็กกำพร้าพ่อแม่ 
5.เด็กท่ีถูกทำร้ายร่างกายทารุณ 
6.เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 
7.เด็กในชนกลุ่มน้อย (ไร้สัญชาติไทย) 
8.เด็กท่ีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
9.เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ 
10.เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 
** ให้นักเรียนท่ีมาสมัครเข้าเรียนแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย 

           ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 034-579-241  / 096-6246154 
 

 
สอบถามรายละเอียดได้ท่ีกลุ่ม line 


