เอกสารประกอบการรับนักเรียน
สาหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
ปีการศึกษา ๒๕61

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

สารบัญ
หน้า
๑. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนสาหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕61
๒. ปฏิทินการรับนักเรียนสาหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕61
๓. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. คาอธิบายความหมายเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
๕. ตัวบ่งชี้ความด้อยโอกาสตามเป้าหมายบริการของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
๖. ขอบเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา(สพม.) ที่เป็นเครือข่ายในพื้นที่บริการของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
๘. ใบสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
๙. แบบรายงานยอดจานวนนักเรียนที่จัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ปีการศึกษา ๒๕61
10. แบบรายงานแผนการสนับสนุนเด็กเรียนต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2561
๑1. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕
๑2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
13. ประกาศสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง การจัดห้องเรียนพิเศษ
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิชาการในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แนวปฏิบัติการรับนักเรียนสาหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕61
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักการ
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งตอบสนองความมุ่งหมายของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งให้สอดคล้องกับ
ระเบี ย บส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานว่ าด้ ว ยการรั บนั กเรี ยนเข้า เรี ย นในโรงเรีย นศึก ษา
สงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงกาหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสาหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา
๒๕61 ดังนี้

นโยบาย
(1) ให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับ โอกาสทางการศึกษาด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมด้วยกระบวนการรับ
นักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
(๒) ให้ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลาบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติทั่วไปได้ จาเป็นต้อง
ได้รับการช่วยเหลือ ให้มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
(๓) สนั บสนุนให้นักเรี ยนได้เรียนในโรงเรียนปกติทั่วไปใกล้บ้าน ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ที่จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนเป็นลาดับแรก
(๔) ให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้เข้าเรียนตามสภาพเหตุผล และความจาเป็น เป็นรายบุคคล
โดยไม่ใช้ผลการเรียนของนักเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
(๕) ให้พิจารณารับนักเรียนพิการเข้าเรียนรวมตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน โดยให้ประสานกับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส

วิธีการ
การปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถเข้าถึ งผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลาบากที่มีอยู่ทั่วไปทุกพื้นที่ของ
ประเทศ ให้ทั่วถึง และครอบคลุม ด้วยทีมงานของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ที่มีอยู่ ๕๑ โรงเรียนทั่วประเทศ
มีบุคลากรซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ประมาณส ามพัน
กว่าคน ให้ประสบผลสาเร็จยังมีข้อจากัด จาเป็นต้องมีเครือข่าย โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนตาบล สภาตาบล เทศบาล
เข้ามามีส่วนร่วม ช่วยค้นหา และคัดกรองผู้ด้ อยโอกาส เป็นบุคลากรในพื้นที่ อยู่ใกล้กับเด็กมากกว่า รู้สภาพ
ปัญหา ทราบข้อมูลรายละเอียด เหตุผลความจาเป็นของผู้ด้อยโอกาสได้ถูกต้องชัดเจน
(1) โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
จัดสรรยอดจานวนนักเรียนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่บริการ ช่วยค้นหา และคัดกรองผู้ด้อยโอกาส
ส่งเข้าในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
(2) โรงเรี ย นการศึกษาสงเคราะห์ กาหนดแผนการรับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา
2561 ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ
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(3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผ่านแนวนโยบาย และประสานความช่วยเหลือโดยให้โรงเรียน
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเป็นเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยค้นหา และคัดกรองผู้ด้อยโอกาส
(4) โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้น ฐาน เป็นเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาและคัดกรอง
ผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งประสานกับองค์กรในชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล สภาตาบล เทศบาล ให้เป็น
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยค้นหา และคัดกรองผู้ด้อยโอกาส
(5) พื้น ที่เป้าหมาย ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ ง และโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตรวจสอบให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ พื้นที่มีอัตราการเรียนต่อต่า พื้นที่ที่มีนักเรียนออกกลางคันสูง และพื้นที่
เป้าหมายเฉพาะ เช่น ชนกลุ่มน้อย ชาวเล ซาไก มลาบรี(ตองเหลือง) ชาวเรือ ชาวเกาะ เป็นต้น โดยตระหนักว่า
พื้นที่ดังกล่าวมีผู้ด้อยโอกาสที่จาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ
(6) การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
6.๑ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง กาพร้าบิดามารดา หรือไม่มีผู้ อุปการะเลี้ยงดู หากไม่ได้รับการช่วยเหลือจะ
เป็นภาระต่อชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
6.๒ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ
6.๓ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด รวมทั้งเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารเสพติด กรณีที่
บิดามารดาติดสารเสพติดหรือต้องโทษคดีที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
6.๔ เด็กที่ครอบครัวประสบภัยธรรมชาติ และเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนมากเป็นพิเศษ
6.๕ สาหรับกรณีอื่นๆ ให้พิจารณาช่วยเหลือตามสภาพเหตุผลและความจาเป็น เป็นรายบุคคล
(7) การเข้าถึงผู้ด้อยโอกาส
7.๑ การเข้าถึงผู้ ด้อยโอกาสโดยโรงเรียนที่ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ทั่ว ไป มีครอบคลุ ม
ทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยผู้บ ริห าร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งอยู่ใกล้กั บผู้ ด้อยโอกาสในพื้นที่
มากกว่า เข้ามามีส่วนร่วม ใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก รุกเข้าหาผู้ด้อยโอกาส ช่วยค้นหา และคัดกรองผู้ด้อยโอกาส
ที่อยู่ในสภาวะยากลาบากให้มีโอกาสทางการศึกษา
7.๒ การเข้ า ถึ ง ผู้ ด้ อ ยโอกาสโดยชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่มีอยู่ทั่วไป มีครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาประสานงานกับ
องค์การบริหารส่วนตาบล สภาตาบล เทศบาล ซึ่งเป็นองค์กรในชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วม
ใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก รุกเข้าหาผู้ด้อยโอกาส ช่วยค้นหา และคัดกรองผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลาบากให้ มี
โอกาสทางการศึกษา
กรณี ที่ข อบเขตพื้น ที่ บ ริ ก ารของโรงเรี ย นการศึก ษาสงเคราะห์ มี พื้น ที่ ซ้อ นกั นอยู่ ให้ โ รงเรีย นทั้ ง
2 โรงเรียน หาข้อตกลงร่วมกันในการแบ่งเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยให้จัดทารายละเอียดเป็นรายตาบล
และจัดทาเป็นเอกสารเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และรายงานให้สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษทราบด้วย
กรณีโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ให้ใช้ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วย
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอนุโลม
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ประกาศให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสมเด็จ
พระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี จัดห้องเรียนพิเศษ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
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ปฏิทินการรับนักเรียนสาหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕61
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสอดคล้ อ งตามนโยบายเกี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จึงได้กาหนดปฏิทินการดาเนินการรับนักเรียนของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕61 ดังนี้
๑. ให้โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ดาเนินการ
๑.๑ ทบทวนผลการดาเนินการรับนักเรียนที่ ผ่านมา วิเคราะห์จุดอ่อน และอุปสรรคของกระบวน
การรับนักเรียน
๑.๒ สารวจนักเรียนปีการศึกษา ๒๕60 ที่ประสงค์จะเรียนต่อในปีการศึกษา ๒๕61 และกาหนด
จานวนนักเรียนที่จะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา ๒๕61
๑.๓ วางแผนการรับนักเรียน กาหนดสัดส่วนจานวนนักเรียนที่จะจัดสรรโควตากับจานวนนักเรียน
ที่โรงเรียนจะดาเนินการรับเอง พิจารณาจัดสรรยอดจานวนนักเรียนที่จัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่บริการให้มี ส่วนร่วมในการค้นหาและคัดกรอง
ผู้ด้อยโอกาสส่งเข้าเรียน ในชั้น ป.๑ ม.๑ และ ม.๔ สาหรับชั้นอื่นๆ ให้โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการ
๑.๔ มีหนังสือแจ้ งองค์การบริห ารส่วนตาบล สภาตาบล เทศบาลทุกแห่ งที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียน ให้เป็นเครือข่ายเข้ามาช่วยค้นหา คัดกรองผู้ด้อยโอกาส ประสานผ่านโรงเรียนในท้องถิ่น
หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
๑.๕ ประชาสัมพันธ์ และแจ้งยอดจานวนนักเรียนที่จะรับเข้าใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕61 ที่ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่บริการ
ดาเนินการค้นหา และคัดกรองผู้ด้อยโอกาสส่งเข้าเรียน แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒2 ธันวาคม ๒๕60
๒. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ งดาเนินการประชุม หรือแจ้งโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเครือข่ายและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการค้นหา และคัดกรองผู้ด้อยโอกาสส่ งเข้าเรียนใน
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑2 มกราคม ๒๕61
๓.
โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานด าเนิ น การค้ น หา และคั ด กรองผู้ ด้ อ ยโอกาส
ส่งรายชื่อผู้ด้อยโอกาสที่เห็นสมควรส่งเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ พร้อมใบสมัครและเอกสาร
ทีเ่ กี่ยวข้องให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มกราคม ๒๕61
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการคัดกรองผู้ด้อยโอกาส และส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสารองพร้อมใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒6 มกราคม ๒๕61
๕. หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับการจัดสรรยอดจานวนนักเรียนที่ให้ค้นหา และ
คัดกรองผู้ ด้อยโอกาสส่งเข้าเรียน ดาเนินการค้นหา คัดกรอง คัดเลือก และส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกพร้อมใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ แล้วเสร็จภายในวัน ที่
๒6 มกราคม ๒๕61
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๖. โรงเรี ย นการศึ กษาสงเคราะห์ ประกาศผลการรั บนักเรียนตามที่ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ส่งบัญชีรายชื่อ นักเรียน แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์
๒๕61
๗. เฉพาะในส่ ว นที่ โ รงเรี ย น การศึ ก ษาสงเคราะห์ ด าเนิ น การรั บ สมั ค รเอง ให้ ก าหนด
วันรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว ดังนี้
๗.๑ รับสมัคร วันที่ 21-๒5 กุมภาพันธ์ ๒๕61
๗.๒ คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์พิจารณาคัดเลือกนักเรียน
วันที่ ๒-6 มีนาคม ๒๕61
๗.๓ ประกาศผล วันที่ 10 มีนาคม ๒๕61 ที่โรงเรียน และให้โรงเรียนมีหนังสือ
แจ้งผลการคัดเลือกให้นักเรียนทราบเป็นรายบุคคล
๗.๔ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน หรือมีหนังสือตอบยืนยัน
การเข้าเรียน ภายในวันที่ ๑7 มีนาคม ๒๕61
๘. นักเรียนรายงานตัวเพื่อเข้าเรียนตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกาหนด
หมายเหตุ

ใบสมัครของนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
ให้มีผู้รับรอง ๒ คน ดังนี้
บุคคลที่ ๑ ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับภูมิลาเนาของเด็ก
บุคคลที่ ๒ ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นาชุมชน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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ปฏิทินการรับนักเรียนสาหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕61
ในส่วนที่จัดสรรโควตาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกแห่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์

กิจกรรม
 ทบทวนผลการรับนักเรียนที่ผ่านมา
 กาหนดจานวนนักเรียนที่จะรับเข้าใหม่
ปีการศึกษา ๒๕61
 วางแผน และจัดสรรโควตา
 แจ้ง อบต. สภาตาบล เทศบาล
 ประชาสัมพันธ์ และ แจ้งผลการจัดสรร
ให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 ประชุมหรือแจ้งโรงเรียนให้ค้นหา
และคัดกรองผู้ด้อยโอกาส
 ค้นหา และคัดกรองผู้ด้อยโอกาส
 ส่งรายชื่อให้ สพป. พิจารณาคัดกรอง
และคัดเลือก
 คัดกรอง และคัดเลือก
 แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนให้
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
 ตรวจสอบ
 ประกาศผลการรับนักเรียน

ในส่วนที่โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ดาเนินการรับเอง
กาหนดการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
 รับสมัคร
 คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์พิจารณาคัดเลือก
 ประกาศผล และแจ้งผลการคัดเลือกให้นักเรียนทราบเป็นรายบุคคล
 นักเรียนรายงานตัว หรือมีหนังสือตอบยืนยันการเข้าเรียน
 นักเรียนรายงานตัวเพื่อเข้าเรียน ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกาหนด

กาหนดแล้วเสร็จ

๒2 ธ.ค. 60
๑2 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
๒6 ม.ค. 61
9 ก.พ. 61
กาหนดวัน เวลา
21-๒5 ก.พ.๒๕61
๒-๖ มี.ค. ๒๕61
10 มี.ค. ๒๕61
๑7 มี.ค. ๒๕61
วันเปิดภาคเรียน

6

ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สอดคล้องกับหลักการในเรื่อง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นสมควรวางระเบียบ
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการรับนักเรีย นเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการรับ
นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๑"
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคาสั่งอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การรับนักเรียน” หมายถึง การรับผู้ด้อยโอกาสเข้าเรียนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“โรงเรี ย นศึกษาสงเคราะห์ ” หมายถึง
โรงเรียนศึ กษาสงเคราะห์ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการในสังกัด
สานั กบริ ห ารงานการศึกษาพิเศษ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเมื่อวันที่ ๒๘
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่
(๑) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ - ๔๓ รับนักเรียนตั้งแต่
ชั้นอนุบาล และ/หรือ ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาแบบอยู่ประจา
(๒)
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี รับนักเรียนตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาแบบอยู่ประจา โดยรับเด็กด้อยโอกาสที่เรียนดี
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จากพื้นที่ทั่วประเทศ
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“ผู้ด้อยโอกาส” หมายถึง ผู้ยากไร้ หรือผู้ที่อยู่ ในสภาวะยากลาบาก มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็ก
ปกติทั่วไป เนื่องจากประสบปัญหาต่าง ๆ จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้
ข้อ ๕ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ ๖ คุณสมบัติทั่วไปของผู้ด้อยโอกาสที่รับเข้าเรียน มีดังนี้
(1) สาหรับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ต้องเป็นเด็กที่มีอายุ ๓-๖ ปี ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องเป็นเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดตามกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือเป็นเด็กที่จบการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาแล้ว
(๓) เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด คาอธิบายความหมายของ
เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแนบท้ายระเบียบ หรือเป็นผู้ด้อยโอกาสตามความหมาย
แห่งระเบียบนี้
(๔) เป็นเด็กที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ยกเว้นเด็กที่ประสบปัญหาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายบุคคล
ข้อ ๗ หลักฐานในการสมัครเข้าเรียน มีดังนี้
(๑) สาเนาทะเบี ย นบ้ าน หรือใบรับรองของกานัน ผู้ ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ข้าราชการที่ทาหน้าทีห่ ัวหน้าหน่วยงานที่ส่งเด็กเข้าเรียน หรือผู้แทนหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
(๒) สาเนาสูติบัตร
กรณีที่เด็กไม่มีหลักฐานใดๆ ให้สถานศึกษาซักถามประวัติเด็กเพื่อนาลงรายการบันทึกแจ้ง
ทะเบี ย นประวัติเด็ก ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้ว ยหลั กฐานในการรับนักเรีย น
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
(๓) หลักฐานการศึกษาแสดงผลการเรียน สาหรับการรับนักเรียนระหว่างชั้นเรียน หรือหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่โรงเรียนกาหนด
ข้อ ๘ ให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนขึ้นคณะหนึ่ง จานวนเก้าคน
ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการโรงเรียน เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตั้งอยู่ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นกรรมการ จานวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการที่เป็นรองผู้อานวยการโรงเรียนและผู้แทนครู จานวนสี่คน
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร
จานวนสองคน
(๕) รองผู้อานวยการโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
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ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการรับนักเรียน ตามข้อ ๘ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดจานวนนักเรียนที่จะรับเข้าเรียนในทุกระดับชั้น โดยยึดกรอบแผนชั้นเรียนที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
(๒) จั ด สรรยอดจ านวนนั ก เรี ย นให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ บ ริ ก าร
ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปรากฏตามขอบเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แนบท้ายระเบียบ
หรือจัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาส เพื่อมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการค้นหา และคัดกรองผู้ด้อยโอกาสส่งเข้าเรียน
การจั ด สรรยอดจ านวนนั ก เรี ย น ต้ อ งด าเนิ น การจั ด สรรให้ ก ระจาย ครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง
ทุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในพื้นที่บริการ
(๓) กาหนดหลั ก เกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคัด เลื อกผู้ ด้อยโอกาสเข้าเรียนให้ เป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั้ งโรงเรียน ทั้งนี้ ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ด้อยโอกาสเข้าเรียนตามสภาพเหตุผลและความ
จาเป็นเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ผลการเรียน หรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
สาหรั บ โรงเรี ย นสมเด็จ พระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี ให้ พิจารณาคัดเลื อก
ผู้ด้อยโอกาสเข้าเรียนโดยใช้ผลการเรียนของนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ร่วมกับการพิจารณาสภาพเหตุผล
และความจาเป็นเป็นรายบุคคล
(๔) คัดเลือกผู้ด้อยโอกาสให้เข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ข้อ ๑๐ ให้ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ อ ยู่ ในพื้ นที่ บ ริ การของโรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ และ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งมีหน้าที่ค้นหา และคัดกรองผู้ด้อยโอกาส
โดยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ ค้นหา คัดกรอง และ
ประสานผ่านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ข้อ ๑๑ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรยอดจานวนนักเรียนที่ให้ค้นหาและคัดกรอง
ผู้ด้อยโอกาสส่งเข้าเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนขึ้นคณะหนึ่ง จานวนเจ็ดคน มีอานาจและหน้าที่
พิจารณาคัดเลือกผู้ด้อยโอกาสส่งเข้าเรียน ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จานวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
จานวนสามคน
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร จานวนหนึ่งคน
(๕) เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่ ได้รับจัดสรรยอดจานวนนักเรียนที่ให้ค้นหา
และคัดกรองผู้ด้อยโอกาสส่งเข้าเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนขึ้นคณะหนึ่ง จานวนห้าคน มีอานาจ
และหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ด้อยโอกาสส่งเข้าเรียน
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ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการรั บ นักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานภาคเอกชน ที่ได้รับการจัดสรรยอดจานวนนักเรียนที่ให้ ค้นหา และคัดกรองผู้ด้อยโอกาสส่งเข้าเรียน
ดาเนินการคัดเลือกผู้ด้อยโอกาสให้ครบจานวนที่กาหนดแล้ว ให้จัดทาบัญชีรายชื่อและบัญชีรายชื่อสารองไว้
จานวนหนึ่งด้วย ส่งรายชื่อพร้อมด้วยใบสมัค รและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ภายในวัน
และเวลาที่กาหนด
ข้อ ๑๔ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับการ
จัดสรรยอดจานวนนักเรียนที่ให้ค้นหา และคัดกรองผู้ด้อยโอกาสส่งเข้าเรียน แจ้งผลการคัดเลือกให้บิดามารดา
หรือผู้ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทราบ และดาเนินการดังนี้
(๑) นาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน หรือมีหนังสือตอบยืนยัน
การเข้าเรียน ภายในวันและเวลาที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กาหนด
(๒) นาผู้ได้รับการคัดเลือกไปเข้าเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ภายในวันแรกของปี
การศึกษาหรือตามที่โรงเรียนกาหนด
ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนานักเรียนไปเข้าเรียนให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง หรือหน่วยงานที่
ค้นหา และคัดกรองนักเรียน เป็นผู้รับผิดชอบ เว้นแต่บิดามารดา หรือผู้ปกครอง หรือหน่วยงานที่ค้นหา และ
คัดกรองนักเรียนไม่สามารถนานักเรียนไปส่งเข้าเรียนด้วยตนเอง ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายให้
เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเป็นผู้นานักเรียนไปส่งเข้าเรียนแทน
กรณีที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้นานักเรียนไปเข้าเรียน ให้ นา
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดไปส่งเข้าเรียนพร้อมกันในคราวเดียว
ข้อ ๑๖ กรณีที่โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนไว้และเข้าเรียนแล้ว แต่มีอุปสรรคไม่สามารถ
เรียนได้ ให้โรงเรียนพิจารณารับนักเรียนที่คัดเลือกสารองไว้เข้าเรียนแทน
ข้อ ๑๗ ให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์รายงานผลการดาเนินงานรับนักเรียน สภาพปัญหาและอุปสรรค
ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในเดือนพฤษภาคม
ข้อ ๑๘ ให้ ส านั ก บริ ห ารงานการศึ กษาพิ เศษ มี ห น้า ที่ กากั บ ติ ด ตาม ดูแ ล ให้ ค าปรึ กษา เร่ ง รั ด
การดาเนินงานรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ ๑๙ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑0
คาอธิบายความหมายเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
คณะกรรมการปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ คนพิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กล่าวถึงความหมายของเด็กด้อยโอกาสไว้ ดังนี้
เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา หมายถึง เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลาบากมีชีวิต ความเป็นอยู่ด้อยกว่า
เด็กปกติทั่วไป จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่
ถูกต้องเหมาะสมกับวัย และสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได้ โดยกาหนดแบ่งเด็กด้อ ยโอกาสออกเป็น ๑๐
ประเภท ประกอบด้วย
๑. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ถูกบังคับให้ทางาน หารายได้ด้วย
การขายแรงงานก่อนวัยอันสมควร ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างจนไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา หรือการ
พัฒนาให้เป็นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย
๒. เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยพักพิงเป็นหลักแหล่งแน่นอน ดารงชีวิตอยู่อย่างไร้ทิศทาง
ขาดปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต เสี่ยงต่อการประสบอันตรายและเป็นปัญหาสังคม
๓. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กที่มีความสมัครใจ หรือถูกบังคับล่อลวงให้
ขายบริการทางเพศ หรือถูกชักจูงให้ต้องตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ
๔. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/กาพร้า หมายถึง เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาลหรือตามสถานที่ต่าง ๆ
รวมไปถึงเด็กที่บิดามารดาปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ตามลาพั ง หรืออยู่กับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจาก
บิดามารดา ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากปัญหา การหย่าร้าง หรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลาง
ความสับสนขาดความรัก ความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กที่ขาด ผู้อุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น
๕. เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ มีชีวิตอยู่
อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากถูกทาร้ายทารุณ ถูกบีบคั้นกดดันจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองซึ่ง
มีสภาพจิตใจหรืออารมณ์ไม่เป็นปกติ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ ในลักษณะต่าง ๆ จากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว
๖. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายได้ ไม่เพียงพอ
ต่ อ การเลี้ ย งชี พ ครอบครั ว มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ไม่ เ กิ น
30,000
บาทต่ อ ปี ครอบครั ว อยู่ ร วมกั น
หลายคน ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน มีชีวิตอยู่อย่างยากลาบาก รวมถึงเด็ กในแหล่งชุมชนแออัดหรือบุตรของ
กรรมการก่อสร้าง หรือเด็กจากครอบครัวที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลที่ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษา และ
บริการอื่น ๆ
๗. เด็กในชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กที่เป็นบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกต่างไปจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีชีวิตอยู่อย่างยากลาบาก และมีปัญหาเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทยเป็นสาเหตุ
ให้ไม่มีโอกาสได้รั บการศึกษาหรื อบริ การอื่น ๆ ส่ว นใหญ่เป็นเด็กในครอบครัว ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ตาม
บริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย เช่น ชาวเขา ชาวเล เป็นต้น
๘. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรือสารเสพติดให้โทษหรือเด็ก
กลุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักนาให้ประพฤติตนไม่เหมาะสมเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับกลุ่มมิจฉาชีพ ผู้มีอิทธิพลหรือบุคคล
ที่แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เป็นเด็กด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหา
ในสังคม
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๙. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติด
เชื้อเอดส์ หรือมีบิดามารดาเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กที่ถูกสังคมรังเกียจ เป็นเหตุให้เด็กไม่สามารถเข้ารับ
การศึกษา หรือบริการอื่น ๆ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้
๑๐. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่กระทาผิดและถูกควบคุมอยู่ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์นอกสมรส ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การทาแท้ง การฆ่าตัวตาย การทอดทิ้งทารก เป็นต้น
ปัจจุบันสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นิยาม
ความหมายของผู้ด้อยโอกาสไว้ในระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการรับนักเรียน
เข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้ครอบคลุมและตรงตามกลุ่มเป้าหมายบริการ ดังนี้
“ผู้ด้อยโอกาส” หมายถึง ผู้ ยากไร้หรือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลาบาก มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่า
เด็กปกติทั่วไป เนื่องจากประสบปัญหาต่างๆ จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้
“โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์” หมายถึง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙๔๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45–57 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
โรงเรียนฟ้าใสวิทยา โรงเรียนที่รับเด็กและเยาวชนชายที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด อยู่ในการดูแล
ของสถานพิ นิ จ ศาลเยาวชนและครอบครั ว วิ นิ จ ฉั ย และมี ค าสั่ ง ให้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาและอบรมที่ โ รงเรี ย น
ฟ้าใสวิทยา รับเด็กตามวัตถุประสงค์เฉพาะ โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จึงไม่ต้องปฏิบัติตามเอกสารประกอบการรับ
นักเรียนฉบับนี้
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ตัวบ่งชี้ความด้อยโอกาสตามเป้าหมายบริการของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
สภาพสังคมในปัจจุบันมีเด็กด้อยโอกาสกระจายอยู่ทั่วไปในสังคม ความด้อยโอกาสของเด็กมีหลายระดับ
เด็กบางคนสามารถเรียนหนังสืออยู่ใกล้บ้านได้ แต่จะมีเด็กบางคนที่อยู่ในสภาวะยากลาบากไม่สามารถเข้าเรียนใน
โรงเรียนปกติทั่วไปได้ จาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็น
โรงเรียนประจา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงได้กาหนดตัวบ่งชี้ความด้อยโอกาสขึ้นเพื่อให้โรงเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามเป้าหมายบริการของโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์ ดังนี้
๑. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ต้องการทางานหรือถูกบังคับให้
ทางานหารายได้ด้วยการขายแรงงานก่อนถึงวัยอันสมควรถูกเอารัดเอาเปรียบ จากนายจ้างไม่มีโอกาสได้รั บการ
พัฒนาให้เป็นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ความด้อยโอกาส
๑.๑ เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานและได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
เอกชน โดยผ่านการกลั่นกรองส่งต่อเพื่อเข้ารับการศึกษา
๑.๒ เด็กที่ถูกหน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือบังคับขู่เข็ญให้ทางานที่ไม่เหมาะสมต่อวัยของเด็กตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
๑.๓ เด็กที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ ถูกล่อลวง ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง
หรือได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม
๑.๔ เด็กที่ต้องทางานหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษา
๒. เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอนดารงชีวิตอยู่อย่างไร้ทิศทางขาด
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พักอาศัยอยู่ตามใต้สะพาน สวนสาธารณะ ข้างถนนวั ด ที่พักผู้โดยสาร
ประจาทาง ชายหาดหรือบนโต๊ะขายของที่ว่างเปล่าในตลาด
ตัวบ่งชี้ความด้อยโอกาส
๒.๑ เด็กที่ไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเลี้ยงดู ขาดที่อยู่อาศัย และปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต
ใช้ชีวิตโดยลาพังเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดและการเอาเปรียบจากผู้อื่น ดารงตนอย่าง
ไร้สวัสดิภาพ
๒.๒ เด็กที่เร่ร่อนตามวิถีชีวิตของตน หรือติดตามครอบครัวที่เร่ร่อนเคลื่อนย้ายตามแหล่งงาน
๒.๓ เด็กที่หนีออกจากครอบครัวไปใช้ชีวิตตามลาพังโดยไม่มีผู้ดูแล มีสาเหตุต่าง ๆ เช่น
ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น ขัดแย้งอย่างรุนแรงทางความคิดกับครอบครัว
๓. เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศหรือโสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ ๑๘ ปี
บริบูรณ์ มีความสมัครใจหรือถูกบังคับล่อลวงให้ขายบริการทางเพศ หรือตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการถูกชักจูง
ให้ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ
ตัวบ่งชี้ความด้อยโอกาส
๓.๑ เด็กที่อยู่ในครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ธุรกิจบริการทางเพศ
๓.๒ เด็กที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ขายให้สถานบริการ
โดยความสมัครใจหรือไม่สมัครใจของเด็กก็ตาม
๓.๓ เด็กที่เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือเคยขายบริการทางเพศ
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๔. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/กาพร้า หมายถึง เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาล หรือตามสถานที่ต่าง ๆ
รวมไปถึงเด็กที่พ่อ แม่ปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ตามลาพัง หรืออยู่กับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อ แม่
ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาการหย่าร้าง หรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสน
ขาดความรัก ความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กกาพร้าที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ความด้อยโอกาส
๔.๑ เด็กที่ถูกบิดา มารดาปฏิเสธไม่เลี้ยงดู และอยู่ในความดูแลของสถานเลี้ยงเด็กต่าง ๆ ทั้ง
ระยะแรกเกิดและอยู่ในช่วงอายุการศึกษาภาคบังคับ
๔.๒ เด็กกาพร้าที่ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไร้ที่พึ่ง
๔.๓ เด็กที่ถูกทอดทิ้งให้อาศัยอยู่กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ ซึ่งไม่มีความพร้อมที่จะอุปการะเลี้ยงดู
๕. เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ มีชีวิตอยู่
อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากถูกทาร้ายทารุณ ถูกบีบคั้น กดดันจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองซึ่งมี
สภาพจิตใจหรืออารมณ์ไม่เป็นปกติ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะต่าง ๆ จากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว
ตัวบ่งชี้ความด้อยโอกาส
๕.๑ เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศ
๕.๒ เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณหรือถูกลงโทษด้วยวิธีการที่รุนแรง
๕.๓ เด็กที่อยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดสิทธิ หรือถูกทาร้ายทารุณ
๕.๔ เด็กที่มีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุข เนื่องจากผู้ปกครองมีสภาพจิตใจ หรืออารมณ์ไม่ปกติ
๕.๕ เด็กที่ถูกคุกคาม ข่มขู่ หรือทาให้รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต
๖. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
การเลี้ยงชีพ ครอบครัวอยู่ร่วมกันหลายคน ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมีชีวิตอยู่อย่างลาบาก รวมถึงเด็กในแหล่ง
ชุมชนแออัดหรือบุตรของกรรมกรก่อสร้างหรือเด็กจากครอบครัวที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ขาดโอกาสที่จะ
ได้รับการศึกษาและบริการอื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ความด้อยโอกาส
๖.๑ เด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้น้อย หรือไม่มีอาชีพที่แน่นอนไม่เพียงพอต่อ
การดารงชีวิต
๖.๒ เด็กที่ครอบครัวมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจนที่สานักงานคณะกรรมการการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด
๖.๓ เด็กยากจนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลกับสถานศึกษาปกติทั่วไป ไม่สามารถเดินทาง
ไปเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับได้
๗. เด็กในชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กที่เป็นบุตรหลานของบุคคลที่ มีวัฒนธรรมแตกต่างไปจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีปัญหาเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทยจนเป็นสาเหตุให้ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา
หรือบริการอื่น ๆ ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย
ตัวบ่งชี้ความด้อยโอกาส
๗.๑ เด็กที่เป็ น บุ ตรหลานของชาวไทยภูเขา ชาวไทยใหม่ (ชาวเล) ชาวเกาะ ซาไก มลาบรี
(ตองเหลือง) ชาวเรือ หรือชนกลุ่มอื่นที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
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๗.๒ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถือสัญชาติ หรือการขาดหลักฐานทะเบียนราษฎร
๗.๓ เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่บริการทางการศึกษาของรัฐยังเข้าไม่ถึง
๘. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรือสารเสพติดให้โทษหรือเด็ก
กลุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักนาให้ประพฤติไม่เหมาะสมเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับกลุ่มมิจฉาชีพ ผู้มีอิทธิพล หรือบุคคลที่
แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เป็นเด็กด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหาใน
สังคม
ตัวบ่งชี้ความด้อยโอกาส
๘.๑ เด็กที่ติดสารเสพติดและได้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูแล้ว มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา
๘.๒ เด็กที่อยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมชุมชนที่มี ปัญหา
เกี่ยวกับสารเสพติด
๘.๓ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารเสพติด หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าสารเสพติด
๘.๔ เด็กที่ตกอยู่ในสภาพเป็นเครื่องมือของกลุ่มมิจฉาชีพ ผู้มีอิทธิพล หรือผู้แสวงหาผลประโยชน์
โดยใช้สารเสพติดเป็นเงื่อนไข
๙. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติดเชื้อ
เอดส์หรือมีพ่อแม่เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กที่มักจะถูกมองอย่างรังเกียจจนไม่สามารถเข้ารับการศึกษาหรือ
บริการอื่นๆ ร่วมกับเด็กทั่วไปได้
ตัวบ่งชี้ความด้อยโอกาส
๙.๑ เด็กที่ได้รับเชื้อเอชไอวี หรือโรคติดต่อร้ายแรง
๙.๒ เด็กที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ติดเชื้อหรือเสียชีวิตจากโรคเอดส์
๙.๓ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งถูกสังคมรังเกียจ
จนไม่สามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้
๑๐. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่กระทาผิดถูกควบคุมในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์นอกสมรส ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การทาแท้ง การฆ่าตัวตาย การทอดทิ้งทารก
ตัวบ่งชี้ความด้อยโอกาส
๑๐.๑ เด็กที่ต้องหาว่ากระทาความผิด ไม่มีผู้ปกครองมาขอประกันตัว หรือผู้ปกครองขอประกัน
ตัวแต่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานแรกรับเด็กและ
เยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อยู่ระหว่างการสอบสวนและ
การพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว หรือศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัว และมีคาสั่งให้เด็กไปเรียนหนังสือ
๑๐.๒ เด็กที่ต้องหาว่ากระทาความผิด และศาลเยาวชนและครอบครัว หรือศาลจังหวัดแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัวได้วินิจฉัยแล้ว และมีคาสั่งให้เด็กไปเรียนหนังสือ
๑๐.๓ เด็กหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์

๑5
ขอบเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

สพป.

อาเภอ/เขต

๑ พิบูลประชาสรรค์
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๐๔๔๘
๐ ๒๒๔๕ ๑๗๐๐
๐ ๒๖๔๒ ๘๐๖๕
Fax ๐ ๒๖๔๐ ๒๒๑๗

กทม.

พญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน
ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางรัก
วัฒนา สาทร พระโขนง บางนา คลองเตย
บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ห้วยขวาง
จตุจักร ลาดพร้าว บางเขน สายไหม บึงกุ่ม
บางกะปิ วังทองหลาง ดอนเมือง หลักสี่
ลาดกระบัง สะพานสูง คันนายาว มีนบุรี
คลองสามวา หนองจอก ประเวศ สวนหลวง
บางแค บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ
ทุ่งครุ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ หนองแขม

๒ ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
๑๑๑๓๐
โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๐๑๒๘
๐ ๒๔๔๖ ๐๓๕๓
Fax ๐ ๒๔๔๖ ๐๔๑๔

กทม.

พญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน
ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางรัก
วัฒนา สาทร พระโขนง บางนา คลองเตย
บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ห้วยขวาง
จตุจักร ลาดพร้าว บางเขน สายไหม บึงกุ่ม
บางกะปิ วังทองหลาง ดอนเมือง หลักสี่
ลาดกระบัง สะพานสูง คันนายาว มีนบุรี
คลองสามวา หนองจอก ประเวศ สวนหลวง
บางแค บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ
ทุ่งครุ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ หนองแขม

๑6
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

สพป.

อาเภอ/เขต

ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย(ต่อ) นนทบุรี(๑)
นนทบุรี(๒)
ปทุมธานี(๑)
ปทุมธานี(๒)
นครปฐม(๑)
นครปฐม(๒)

๓ ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
อ.แว้ง จ.นราธิวาส
๙๖๑๖๐
โทร. ๐ ๗๓๕๘ ๔๐๗๗
๐ ๗๓๕๘ ๔๐๖๐
Fax ๐ ๗๓๕๘ ๔๐๗๗
๔ ราชประชานุเคราะห์ ๓๙
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
๙๖๑๓๐
โทร. ๐ ๗๓๕๕ ๑๗๒๔
๐ ๗๓๖๗ ๒๐๙๓
Fax ๐ ๗๓๖๗ ๒๐๙๐
๐ ๗๓๕๕ ๑๗๒๓
5 ราชประชานุเคราะห์ ๔๐
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
๙๔๐๐๐
โทร. ๐ ๗๓๔๕ ๑๐๑๔
๐ ๗๓๓๕ ๐๒๒๙
Fax ๐ ๗๓๔๕ ๑๐๘๒

เมืองนนทบุรี บางกรวย
ไทรน้อย บางบัวทอง บางใหญ่ ปากเกร็ด
เมืองปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว สามโคก คลองหลวง
ลาลูกกา ธัญบุรี หนองเสือ
เมืองนครปฐม กาแพงแสน ดอนตูม
สามพราน นครชัยศรี พุทธมณฑล บางเลน
สมุทรปราการ(๑) เมืองสมุทรปราการ พระประแดง พระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ(๒) บางพลี บางบ่อ บางเสาธง
สมุทรสาคร
เมืองสมุทรสาคร กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว
นราธิวาส(๒) ตากใบ แว้ง สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี สุคิริน

นราธิวาส(๑)
นราธิวาส(๓)

เมืองนราธิวาส บาเจาะ ยี่งอ รือเสาะ ศรีสาคร
ระแงะ จะแนะ เจาะไอร้อง

ปัตตานี(๑)
ปัตตานี(๒)
ปัตตานี(๓)

เมืองปัตตานี ยะหริ่ง ปะนาเระ หนองจิก
โคกโพธิ์ แม่ลาน ยะรัง มายอ
สายบุรี ไม้แก่น กะพ้อ ทุ่งยางแดง

๑7
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

๖ ราชประชานุเคราะห์ ๔๑
อ.รามัน จ.ยะลา
๙๕๑๔๐
โทร. ๐ ๗๓๓๖ ๐๖๐๒
Fax ๐ ๗๓๓๖ ๐๖๐๒
๗ ราชประชานุเคราะห์ ๔๒
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๙๑๑๔๐
โทร. ๐๘ ๑๘๙๗ ๔๕๘๖
Fax ๐ ๗๓๗๕ ๐๓๙๔
๘ ราชประชานุเคราะห์ ๔๓
อ.นาทวี จ.สงขลา
๙๐๐๐๐
โทร. ๐ ๗๔๕๓ ๑๖๖๐-๑
Fax ๐ ๗๔๕๓ ๑๖๖๒
๙ ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
๙๓๐๐๐
โทร. ๐ ๗๔๖๒ ๗๗๓๑
Fax ๐ ๗๔๖๒ ๗๗๒๗

สพป.

อาเภอ/เขต

ยะลา(๑)
ยะลา(๒)
ยะลา(๓)

เมืองยะลา รามัน กรงปีนัง
ยะหา กาบัง บันนังสตา
ธารโต เบตง

สตูล

เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ละงู มะนัง
ท่าแพ ทุ่งหว้า

สงขลา(๑)
สงขลา(๒)
สงขลา(๓)

เมืองสงขลา นาหม่อม
หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง
จะนะ นาทวี เทพา สะเดา สะบ้าย้อย

พัทลุง(๑)

เมืองพัทลุง ควนขนุน ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต
ป่าพะยอม
ตะโหมด กงหรา เขาชัยสน บางแก้ว ป่าบอน
ปากพะยูน
ระโนด สทิงพระ กระแสสินธุ์ สิงหนคร
รัตภูมิ ควนเนียง บางกล่า

พัทลุง(๒)
สงขลา(๑)
สงขลา(๒)

18
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ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

สพป.

นครศรีธรรมราช(๑)
๑๐ ราชประชานุเคราะห์ ๑๙
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช(๒)
๘๐๑๑๐
โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๒๑๘๗
Fax ๐ ๗๕๔๑ ๑๙๗๗ # ๑๓ นครศรีธรรมราช(๓)
นครศรีธรรมราช(๔)

๑๑ ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
๘๔๑๐๐
โทร. ๐ ๗๗๓๕ ๕๔๘๑
Fax ๐ ๗๗๓๕ ๕๓๓๔
๑๒ ราชประชานุเคราะห์ ๒๐
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
๘๖๑๔๐
โทร. ๐ ๗๗๖๑ ๑๐๒๐
Fax ๐ ๗๗๖๑ ๑๐๒๑
๑๓ ราชประชานุเคราะห์ ๓๗
อ.เขาพนม จ.กระบี่
๘๑๑๔๐
โทร. ๐ ๗๕๖๘ ๙๐๓๐
Fax ๐ ๗๕๖๘ ๙๐๓๐
๑๔ ราชประชานุเคราะห์ ๓๕
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
๘๒๑๙๐
โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๗๑๒๔
Fax ๐ ๗๖๔๘ ๗๑๒๔

สุราษฎร์ธานี(๑)
สุราษฎร์ธานี(๒)
สุราษฎร์ธานี(๓)
ชุมพร(๑)
ชุมพร(๒)

กระบี่
ตรัง(๑)
ตรัง(๒)
พังงา

อาเภอ/เขต
เมืองนครศรีธรรมราช พระพรหม ลานสกา
เฉลิมพระเกียรติ
ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ บางขัน นาบอน ฉวาง
ถ้าพรรณรา พิปูน ช้างกลาง
ปากพนัง ร่อนพิบูลย์ หัวไทร เชียรใหญ่
ชะอวด จุฬาภรณ์
สิชล ท่าศาลา ขนอม พรหมคีรี นบพิตา
เมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก
เกาะพะงัน เกาะสมุย
คีรีรัฐนิคม ไชยา ท่าฉาง ท่าชนะ พุนพิน
บ้านตาขุน วิภาวดี พนม
บ้านนาสาร พระแสง เวียงสระ เคียนซา
บ้านนาเดิม ชัยบุรี
เมืองชุมพร ท่าแซะ ปะทิว
พะโต๊ะ สวี หลังสวน ละแม ทุ่งตะโก

เมืองกระบี่ เกาะลันตา เขาพนม คลองท่อม
อ่าวลึก ปลายพระยา เหนือคลอง ลาทับ
เมืองตรัง ปะเหลียน ย่านตาขาว นาโยง
หาดสาราญ
ห้วยยอด กันตัง วังวิเศษ สิเกา รัษฎา
เมืองพังงา กะปง เกาะยาว คุระบุรี
ตะกัว่ ป่า ทับปุด ท้ายเมือง ตะกั่วทุ่ง

19
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

๑๕ ราชประชานุเคราะห์ ๓๖
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
๘๓๑๒๐
โทร. ๐ ๗๖๓๕ ๕๒๕๓
Fax ๐ ๗๖๒๗ ๙๒๓๙
๑๖ ราชประชานุเคราะห์ ๓๘
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
๘๕๐๐๐
โทร. ๐ ๗๗๘๔ ๐๐๘๔
Fax ๐ ๗๗๘๔ ๐๐๘๔
๑๗ ราชประชานุเคราะห์ 47
อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
๗๖๑๒๐
โทร. ๐ ๓๒๕๙ ๔๐๗๗-๘๐
Fax ๐ ๓๒๕๙ ๔๐๘๑

๑๘ ราชประชานุเคราะห์ 45
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
๗๑๔๔๐
โทร. ๐ ๓๔๕๗ ๙๒๔๑
Fax ๐ ๓๔๖๓ ๐๓๐๑

สพป.

อาเภอ/เขต

ภูเก็ต

เมืองภูเก็ต กะทู้ ถลาง

ระนอง

เมืองระนอง กระบุรี กะเปอร์ ละอุ่น สุขสาราญ

เพชรบุรี(๑)

เมืองเพชรบุรี บ้านแหลม เขาย้อย
หนองหญ้าปล้อง
เพชรบุรี(๒)
ท่ายาง บ้านลาด ชะอา แก่งกระจาน
ราชบุรี(๑)
เมืองราชบุรี ปากท่อ วัดเพลง จอมบึง
สวนผึ้ง บ้านคา
ราชบุรี(๒)
บ้านโป่ง โพธาราม บางแพ ดาเนินสะดวก
สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บางคนที อัมพวา
ประจวบคีรีขันธ์(๑) เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก บางสะพาน
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์(๒) หัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี
กาญจนบุรี(๑)
เมืองกาญจนบุรี ท่าม่วง ด่านมะขามเตี้ย
ศรีสวัสดิ์
กาญจนบุรี(๒) พนมทวน ท่ามะกา ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี(๓)
ไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละบุรี
กาญจนบุรี(๔)
บ่อพลอย เลาขวัญ หนองปรือ
สุพรรณบุรี(๑) เมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี(๒) สองพี่น้อง อู่ทอง ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี(๓) เดิมบางนางบวช สามชุก ด่านช้าง หนองหญ้าไซ

๒0
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

๑๙ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
๗๑๑๕๐
โทร. ๐ ๓๔๖๘ ๖๐๒๕
Fax ๐ ๓๔๖๘ ๖๐๒๖
๒๐ ราชประชานุเคราะห์ 46
อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
๑๗๐๐๐
โทร. ๐ ๕๖๔๗ ๗๐๑๓-๔
Fax ๐ ๕๖๔๔ ๗๐๑๒

สพป.
กาญจนบุรี(๑)

อาเภอ/เขต

เมืองกาญจนบุรี ท่าม่วง ด่านมะขามเตี้ย
ศรีสวัสดิ์
กาญจนบุรี(๒)
พนมทวน ท่ามะกา ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี(๓)
ไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละบุรี
กาญจนบุรี(๔)
บ่อพลอย เลาขวัญ หนองปรือ
ชัยนาท
เมืองชัยนาท หันคา มโนรมย์ เนินขาม
หนองมะโมง สรรคบุรี สรรพยา วัดสิงห์
พระนครศรีอยุธยา(๑) พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ นครหลวง อุทัย
บางปะหัน บ้านแพรก ภาชี มหาราช วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา(๒) บางซ้าย บางไทร บางบาล บางปะอิน ผักไห่
เสนา ลาดบัวหลวง
สิงห์บุรี
เมืองสิงห์บุรี ท่าช้าง บางระจัน พรหมบุรี
อินทร์บุรี ค่ายบางระจัน
อ่างทอง
เมืองอ่างทอง ไชโย โพธิ์ทอง วิเศษชัยชาญ
สามโก้ แสวงหา ป่าโมก
อุทัยธานี(๑)
เมืองอุทัยธานี หนองขาหย่าง ทัพทัน
สว่างอารมณ์
อุทัยธานี(๒)
หนองฉาง ลานสัก ห้วยคต บ้านไร่
นครสวรรค์(๑)
เมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว โกรกพระ
พยุหะคีรี ชุมแสง
นครสวรรค์(๒)
บรรพตพิสัย ชุมตาบง ลาดยาว แม่เปิน แม่วงก์
๒๑ ราชประชานุเคราะห์ ๓๓
ลพบุรี(๑)
เมืองลพบุรี ท่าวุ้ง บ้านหมี่ โคกสาโรง
อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
ลพบุรี(๒)
ชัยบาดาล ท่าหลวง ลาสนธิ สระโบสถ์
๑๕๑๗๐
โคกเจริญ หนองม่วง พัฒนานิคม
โทร. ๐ ๓๖๗๙ ๖๘๓๓ #๑๑๒ สระบุรี(๑)
เมืองสระบุรี บ้านหมอ หนองโดน ดอนพุด
Fax ๐ ๓๖๗๙ ๖๘๓๓ #๑๑๔
หนองแซง เสาไห้ พระพุทธบาท
เฉลิมพระเกียรติ

๒1
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด
ราชประชานุเคราะห์ ๓๓(ต่อ)

๒๒ ราชประชานุเคราะห์ 57
อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์
๖๗๐๐๐
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๘๐๕๒
Fax ๐ ๕๖๗๑ ๘๐๕๒

สพป.
สระบุรี(๒)
นครสวรรค์(๓)
เพชรบูรณ์(๑)
เพชรบูรณ์(๒)
เพชรบูรณ์(๓)
พิจิตร(๑)
พิจิตร(๒)
ชัยภูมิ(๒)

๒๓ ราชประชานุเคราะห์ ๒๓
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
๖๕๑๒๐
โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๐๖๖๑
Fax ๐ ๕๕๒๔ ๐๖๖๒
๒๔ ราชประชานุเคราะห์ 55
อ.เมืองตาก จ.ตาก
๖๓๐๐๐
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๙๓๖
๐ ๕๕๘๙ ๕๕๖๑
Fax ๐ ๕๕๘๙ ๕๕๖๐

พิษณุโลก(๑)
พิษณุโลก(๒)
พิษณุโลก(๓)
อุตรดิตถ์(๒)
ตาก(๑)
ตาก(๒)
สุโขทัย(๑)

อาเภอ/เขต
แก่งคอย หนองแค วิหารแดง มวกเหล็ก วังม่วง
ไพศาลี ท่าตะโก หนองบัว ตากฟ้า ตาคลี
เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง
หล่มเก่า หล่มสัก น้าหนาว เขาค้อ
วิเชียรบุรี หนองไผ่ ศรีเทพ บึงสามพัน
เมืองพิจิตร สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง สากเหล็ก
วชิรบารมี วังทรายพูน
ตะพานหิน บางมูลนาก โพทะเล ดงเจริญ
บึงนาราง ทับคล้อ
ภูเขียว คอนสาร เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ
บ้านแท่น
เมืองพิษณุโลก บางระกา
บางกระทุ่ม วังทอง เนินมะปราง
ชาติตระการ นครไทย พรหมพิราม วัดโบสถ์
ท่าปลา ฟากท่า บ้านโคก น้าปาด

เมืองตาก บ้านตาก สามเงา วังเจ้า
แม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง อุ้มผาง พบพระ
เมืองสุโขทัย กงไกรลาศ คีรีมาศ
บ้านด่านลานหอย
สุโขทัย(๒)
ศรีสาโรง ทุ่งเสลี่ยม ศรีสัชนาลัย สวรรคโลก
ศรีนคร
กาแพงเพชร (๑) เมืองกาแพงเพชร โกสัมพีนคร พรานกระต่าย
ไทรงาม ลานกระบือ
กาแพงเพชร(๒) คลองขลุง ทรายทองวัฒนา ขาณุวรลักษบุรี
บึงสามัคคี ปางศิลาทอง คลองลาน

๒2
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

๒๕ ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
๕๒๐๐๐
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๒๘
Fax ๐ ๕๔๒๒ ๖๘๒๓
๒๖ ราชประชานุเคราะห์ ๒๖
อ.ป่าซาง จ.ลาพูน
๕๑๑๒๐
โทร. ๐ ๕๓๕๖ ๕๐๗๙
Fax ๐ ๕๓๕๖ ๕๐๗๘
๒๗ ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๕๐๑๘๐
โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๓๑
Fax ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๓๓
๒๘ ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
๕๐๑๗๐
โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๕๘๖๙
Fax ๐ ๕๓๔๕ ๖๔๙๔
๒๙ ราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
๕๐๒๘๐
โทร. ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๑
Fax ๐ ๕๓๘๕ ๖๐๘๐

สพป.
ลาปาง(๑)
ลาปาง(๒)

อาเภอ/เขต

ลาปาง(๓)

เมืองลาปาง งาว ห้างฉัตร แม่เมาะ
แม่พริก เถิน สบปราบ เสริมงาม เกาะคา
แม่ทะ
แจ้ห่ม วังเหนือ เมืองปาน

ลาพูน(๑)
ลาพูน(๒)

เมืองลาพูน แม่ทา บ้านธิ ป่าซาง
บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง เวียงหนองล่อง

เชียงใหม่(๑)
เชียงใหม่(๒)
เชียงใหม่(๔)

เมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันกาแพง
แม่ออน
แม่ริม แม่แตง สะเมิง สันทราย
สันป่าตอง สารภี หางดง แม่วาง

เชียงใหม่(๒)
เชียงใหม่(๓)

พร้าว
เชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ

เชียงใหม่(๓)

ฝาง แม่อาย

๒3
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

๓๐ ราชประชานุเคราะห์ ๓๑
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
๕๐๒๗๐
โทร. ๐ ๕๓๒๖ ๘๖๔๒
Fax ๐ ๕๓๒๑ ๙๙๗๖
๓๑ ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทร. ๐ ๕๓๐๖ ๑๒๕๘
Fax ๐ ๕๓๐๖ ๑๒๕๘
๓๒ ราชประชานุเคราะห์ ๒๒
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
๕๘๑๓๐
โทร. ๐ ๕๓๐๖ ๕๑๔๐-๑
Fax ๐ ๕๓๐๖ ๕๑๓๙
๓๓ ราชประชานุเคราะห์ ๓๔
อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
๕๘๑๕๐
โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๗๐๓๖-๘
Fax ๐ ๕๓๖๑ ๗๐๓๗
๓๔ ราชประชานุเคราะห์ ๒๑
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
๕๘๑๒๐
โทร. ๐ ๕๓๐๖ ๒๐๕๑
Fax ๐ ๕๓๐๖ ๒๐๕๑

สพป.
เชียงใหม่(๔)
เชียงใหม่(๕)
เชียงใหม่(๖)

อาเภอ/เขต
ดอยหล่อ
ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า
จอมทอง แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา

แม่ฮ่องสอน(๑) เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน(๑) ปาย

แม่ฮ่องสอน(๑) ปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน(๒) แม่ลาน้อย แม่สะเรียง สบเมย

๒4
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

๓๕ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
๕๗๑๑๐
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๑๙๓๒
Fax ๐ ๕๓๗๗ ๑๙๓๒
๓๖ ราชประชานุเคราะห์ ๒๔
อ.จุน จ.พะเยา ๕๖๑๕๐
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๘๑๒๘
Fax 0 ๕๔๔๖ ๘๑๒๙
๓๗ ราชประชานุเคราะห์ 56
อ.เวียงสา จ.น่าน
๕๕๑๑๐
โทร. ๐ ๕๔๗๘ ๑๗๙๖
Fax ๐ ๕๔๗๘ ๑๗๙๖
๓๘ ราชประชานุเคราะห์ ๒๕
อ.ร้องกวาง จ.แพร่
๕๔๑๔๐
โทร. ๐ ๕๔๕๙ ๗๑๘๔
Fax ๐ ๕๔๕๙ ๖๐๘๓
๓๙ ราชประชานุเคราะห์ 50
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
๔๐๑๑๐
โทร. ๐ ๔๓๒๖ ๗๒๒๓
Fax ๐ ๔๓๒๖ ๗๑๖๕

สพป.
เชียงราย(๑)
เชียงราย(๒)
เชียงราย(๓)
เชียงราย(๔)
พะเยา(๑)
พะเยา(๒)

น่าน(๑)
น่าน(๒)

อาเภอ/เขต
เมืองเชียงราย เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง
แม่ลาว แม่สรวย ป่าแดด พาน เวียงป่าเป้า
เชียงแสน ดอยหลวง แม่จัน แม่สาย
แม่ฟ้าหลวง
เชียงของ ขุนตาล พญาเม็งราย เทิง เวียงแก่น
เมืองพะเยา ดอกคาใต้ แม่ใจ ภูกามยาว
เชียงคา เชียงม่วน จุน ภูซาง ปง

เมืองน่าน แม่จริม บ้านหลวง นาน้อย นาหมื่น
เวียงสา สันติสุข ภูเพียง
ปัว ท่าวังผา ทุ่งช้าง เชียงกลาง สองแคว
เฉลิมพระเกียรติ บ่อเกลือ

แพร่(๑)
แพร่(๒)
อุตรดิตถ์(๑)

เมืองแพร่ หนองม่วงไข่ ร้องกวาง สอง
สูงเม่น เด่นชัย ลอง วังชิ้น
เมืองอุตรดิตถ์ ลับแล ตรอน พิชัย
ทองแสนขัน

ขอนแก่น(๑)
ขอนแก่น(๒)

เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน
บ้านแฮด บ้านไผ่ ชนบท โคกโพธิ์ไชย
มัญจาคีรี เปือยน้อย
หนองสองห้อง พล แวงน้อย แวงใหญ่ โนนศิลา
เขาสวนกวาง กระนวน น้าพอง ซาสูง อุบลรัตน์
ชุมแพ หนองนาคา หนองเรือ ภูผาม่าน ภูเวียง
สีชมพู เวียงเก่า
กุมภวาปี โนนสะอาด หนองแสง ศรีธาตุ
ประจักษ์ศิลปาคม วังสามหมอ

ขอนแก่น(๓)
ขอนแก่น(๔)
ขอนแก่น(๕)
อุดรธานี(๒)

๒5
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

๔๐ ราชประชานุเคราะห์ 52
อ.วังสะพุง จ.เลย
๔๒๑๓๐
โทร. ๐ ๔๒๘๔ ๑๕๗๓
Fax ๐ ๔๒๘๔ ๑๕๗๓ # ๑๑๐
๔๑ ราชประชานุเคราะห์ ๒๗
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
๔๓๑๒๐
โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๑๖๖๒-๓
Fax ๐ ๕๒๕๒ ๑๖๖๑

๔๒ ราชประชานุเคราะห์ 53
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๔๗๒๒๐
โทร. ๐ ๔๒๗๐ ๖๒๓๐
Fax ๐ ๔๒๙๘ ๑๐๖๘

สพป.
เลย(๑)
เลย(๒)

อาเภอ/เขต

เมืองเลย นาด้วง ปากชม เชียงคาน ท่าลี่
วังสะพุง ผาขาว ภูกระดึง เอราวัณ หนองหิน
ภูหลวง
เลย(๓)
ด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้ว
หนองบัวลาภู(๑) เมืองหนองบัวลาภู โนนสัง ศรีบุญเรือง
หนองบัวลาภู (2) นากลาง สุวรรณคูหา นาวัง
หนองคาย(๑)
เมืองหนองคาย ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่
สังคม โพธิ์ตาก สระใคร
หนองคาย(๒) โพนพิสัย เฝ้าไร่ รัตนวาปี
บึงกาฬ
เมืองบึงกาฬ เซกา โซ่พิสัย บุ้งคล้า บึงโขงหลง
ปากคาด พรเจริญ ศรีวิไล
อุดรธานี(๑)
เมืองอุดรธานี เพ็ญ สร้างคอม หนองวัวซอ
อุดรธานี(๓)
บ้านดุง พิบูลย์รักษ์ หนองหาน ทุ่งฝน กู่แก้ว
ไชยวาน
อุดรธานี(๔)
บ้านผือ น้าโสม นายูง กุดจับ
สกลนคร(๑)
เมืองสกลนคร กุสุมาลย์ โคกศรีสุพรรณ
โพนนาแก้ว เต่างอย ภูพาน กุดบาก
สกลนคร(๒)
สว่างแดนดิน ส่องดาว นิคมน้าอูน
พรรณานิคม วาริชภูมิ พังโคน เจริญศิลป์
สกลนคร(๓)
วานรนิวาส บ้านม่วง คาตากล้า อากาศอานวย
นครพนม(๑)
เมืองนครพนม นาแก ปลาปาก เรณูนคร
ธาตุพนม วังยาง
นครพนม(๒)
บ้านแพง นาทม นาหว้า โพนสวรรค์
ศรีสงคราม ท่าอุเทน

๒6
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

๔๓ ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
๔๕๑๗๐
โทร. ๐ ๔๓๕๖ ๙๐๓๔
Fax ๐ ๔๓๕๖ ๙๓๔๓

สพป.
ร้อยเอ็ด(๑)
ร้อยเอ็ด(๒)
ร้อยเอ็ด(๓)
กาฬสินธุ์(๑)
กาฬสินธุ์(๒)
กาฬสินธุ์(๓)
มหาสารคาม(๑)
มหาสารคาม(๒)
มหาสารคาม(๓)

๔๔ ราชประชานุเคราะห์ ๒๘
อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
๓๕๑๑๐
โทร. ๐ ๔๕๕๘ ๑๐๙๗
Fax ๐ ๔๕๕๘ ๑๐๙๘
๔๕ ราชประชานุเคราะห์ 54
อ.เมืองอานาจเจริญ
จ.อานาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๕๑ ๑๑๓๑
Fax ๐ ๔๕๕๑ ๑๑๓๑

ยโสธร(๑)
ยโสธร(๒)

อานาจเจริญ
มุกดาหาร

อาเภอ/เขต
เมืองร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน จังหาร ศรีสมเด็จ
ธวัชบุรี ทุ่งเขาหลวง เชียงขวัญ
อาจสามารถ สุวรรณภูมิ หนองฮี ปทุมรัตต์
พนมไพร โพนทราย เมืองสรวง เกษตรวิสัย
โพนทอง เมยวดี หนองพอก โพธิ์ชัย เสลภูมิ
เมืองกาฬสินธุ์ ดอนจาน กมลาไสย ร่องคา
สหัสขันธ์ สามชัย
ห้วยเม็ก ฆ้องชัย หนองกุงศรี ท่าคันโท ยางตลาด
ห้วยผึ้ง คาม่วง เขาวง กุฉินารายณ์ สมเด็จ
นามน นาคู
เมืองมหาสารคาม กันทรวิชัย แกดา บรบือ
วาปีปทุม พยัคฆภูมิพิสัย นาดูน ยาง สีสุราช
นาเชือก
โกสุมพิสัย เชียงยืน กุดรัง ชื่นชม
เมืองยโสธร คาเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย ค้อวัง
กุดชุม ป่าติ้ว เลิงนกทา ทรายมูล ไทยเจริญ

เมืองอานาจเจริญ ชานุมาน หัวตะพาน พนา
เสนางคนิคม ปทุมราชวงศา ลืออานาจ
เมืองมุกดาหาร ดอนตาล นิคมคาสร้อย
ดงหลวง หว้านใหญ่ คาชะอี หนองสูง

๒7
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

๔๖ ราชประชานุเคราะห์ ๓๒
อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
๓๔๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๓๑ ๕๒๘๔
Fax ๐ ๔๕๔๓ ๕๑๓๐

สพป.

อุบลราชธานี(๑) เมืองอุบลราชธานี ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง
อุบลราชธานี(๒)
อุบลราชธานี(๓)
อุบลราชธานี(๔)
อุบลราชธานี(๕)

๔๗ ราชประชานุเคราะห์ ๒๙
อ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ
๓๓๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๖๒ ๕๙๔๓
๐ ๔๕๖๑ ๕๙๔๐
Fax ๐ ๔๕๖๑ ๕๙๔๒

ศรีสะเกษ(๑)
ศรีสะเกษ(2)
ศรีสะเกษ(๓)
ศรีสะเกษ(๔)
สุรินทร์(๑)
สุรินทร์(๒)
สุรินทร์(๓)

๔๘ ราชประชานุเคราะห์ 51
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
๓๑๑๑๐
โทร. ๐ ๔๔๖๓ ๑๘๘๓
Fax ๐ ๔๔๖๓ ๒๔๗๑

อาเภอ/เขต

บุรีรัมย์(๑)
บุรีรัมย์(๒)
บุรีรัมย์(๓)
บุรีรัมย์(๔)

เหล่าเสือโก้ก เขื่องใน
ตระการพืชผล เขมราฐ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น
นาตาล
พิบูลมังสาหาร ศรีเมืองใหม่ สิรินธร โขงเจียม
ตาลสุม
วารินชาราบ สาโรง สว่างวีระวงศ์ นาเยีย
เดชอุดม บุณฑริก น้ายืน นาจะหลวย น้าขุ่น
ทุ่งศรีอุดม
เมืองศรีสะเกษ กันทรารมย์ น้าเกลี้ยง โนนคูณ
พยุห์ วังหิน ยางชุมน้อย
บึงบูรพ์ ห้วยทับทัน เมืองจันทร์ โพธิ์ศรีสุวรรณ
ราษีไศล ศิลาลาด อุทุมพรพิสัย
ขุขันธ์ ไพรบึง ภูสิงห์ ปรางค์กู่
เบญจลักษณ์ กันทราลักษ์ ขุนหาญ ศรีรัตนะ
เมืองสุรินทร์ เขวาสินรินทร์ ลาดวน ศีขรภูมิ
สาโรงทาบ
จอมพระ ชุมพลบุรี โนนนารายณ์ รัตนบุรี
สนม ท่าตูม
ปราสาท กาบเชิง พนมดงรัก สังขะ บัวเชด
ศรีณรงค์
เมืองบุรีรัมย์ ลาปายมาศ บ้านด่าน ชานิ
ประโคนชัย กระสัง ห้วยราช บ้านกรวด
พลับพลาชัย
นางรอง ละหานทราย หนองกี่ ปะคา หนองหงส์
โนนสุวรรณ โนนดินแดง เฉลิมพระเกียรติ
พุทไธสง สตึก คูเมือง นาโพธิ์ แคนดง
บ้านใหม่ไชยพจน์

28
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

สพป.

ราชประชานุเคราะห์ 51(ต่อ) นครราชสีมา(๑)
นครราชสีมา(๒)
นครราชสีมา(๓)
นครราชสีมา(๔)

นครราชสีมา(๕)
นครราชสีมา(๖)
นครราชสีมา(๗)
ชัยภูมิ(๑)
ชัยภูมิ(๓)
49 ราชประชานุเคราะห์ 48
อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
๒๒๒๑๐
โทร. ๐ ๓๙๔๕ ๒๔๒๕
Fax ๐ ๓๙๔๕ ๒๑๐๓

จันทบุรี(๑)
จันทบุรี(๒)
ชลบุรี(๑)
ชลบุรี(๒)
ชลบุรี(๓)
ระยอง(๑)
ระยอง(๒)
ฉะเชิงเทรา(๑)
ฉะเชิงเทรา(๒)

อาเภอ/เขต
เมืองนครราชสีมา โนนสูง
เฉลิมพระเกียรติ จักราช โชคชัย ห้วยแถลง
หนองบุนนาก
ครบุรี ปักธงชัย เสิงสาง วังน้าเขียว
ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน
ด่านขุนทด ขามทะเลสอ โนนไทย พระทองคา
เทพารักษ์ ขามสะแกแสง
บ้านเหลื่อม บัวลาย บัวใหญ่ แก้งสนามนาง
คง สีดา
ชุมพวง ลาทะเมนชัย เมืองยาง พิมาย ประทาย
โนนแดง
เมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ บ้านเขว้า หนองบัวแดง
ภักดีชุมพล
บาเหน็จณรงค์ จัตุรัส เนินสง่า หนองบัวระเหว
ซับใหญ่ เทพสถิต
เมืองจันทบุรี ท่าใหม่ นายายอาม แก่งหางแมว
ขลุง แหลมสิงห์ มะขาม โป่งน้าร้อน สอยดาว
เขาคิชฌกูฎ
เมืองชลบุรี บ้านบึง หนองใหญ่
บ่อทอง เกาะจันทร์ พานทอง พนัสนิคม
บางละมุง เกาะสีชัง สัตหีบ ศรีราชา
เมืองระยอง บ้านฉาง บ้านค่าย ปลวกแดง
นิคมพัฒนา
แกลง วังจันทร์ เขาชะเมา
เมืองฉะเชิงเทรา บางน้าเปรี้ยว บางปะกง
บ้านโพธิ์
บางคล้า พนมสารคาม สนามชัยเขต
ราชสาส์น แปลงยาว ท่าตะเกียบ คลองเขื่อน

29
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

๕๐ ราชประชานุเคราะห์ 49
อ.บ่อไร่ จ.ตราด
๒๓๑๔๐
โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๖๗๒๒
Fax ๐ ๓๙๕๑ ๒๗๘๗

๕๑ โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
อ.พุทธมณฑล
จ. นครปฐม
๗๓๑๗๐
โทร. ๐ ๓๔๒๙ ๘๔๓๐

หมายเหตุ

สพป.
ตราด
สระแก้ว(๑)
สระแก้ว(๒)
ปราจีนบุรี(๑)
ปราจีนบุรี(๒)
นครนายก
นครปฐม(๒)

อาเภอ/เขต
เมืองตราด เขาสมิง คลองใหญ่ แหลมงอบ
บ่อไร่ เกาะกูด เกาะช้าง
เมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ คลองหาด วังน้าเย็น
วังสมบูรณ์
อรัญประเทศ โคกสูง ตาพระยา วัฒนานคร
เมืองปราจีนบุรี ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ
ศรีมโหสถ บ้านสร้าง
กบินทร์บุรี นาดี
เมืองนครนายก บ้านนา ปากพลี องครักษ์
เนื่องจากโรงเรียนฟ้าใสวิทยา รับเด็กตามวัตถุ
ประสงค์เฉพาะ โดยรับเด็กและเยาวชนชาย
ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอยู่ในการดูแล
ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่
ศาลเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยและมีคาสั่งให้
เข้ารับการศึกษาและอบรมที่โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
จึงไม่มีเขตพื้นที่บริการ

สพป. ย่อมาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

๓0
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)
ที่เป็นเครือข่ายในพื้นที่บริการของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
พื้นที่บริการ
ที่
๑
๒

๓
๔
๕
๖
๗

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด
พิบูลประชาสรรค์
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐
ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
๑๑๑๓๐

ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
อ.แว้ง จ.นราธิวาส
๙๖๑๖๐
ราชประชานุเคราะห์ ๓๙
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
๙๖๑๓๐
ราชประชานุเคราะห์ ๔๐
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
๙๔๐๐๐
ราชประชานุเคราะห์ ๔๑
อ.รามัน จ.ยะลา
๙๕๑๔๐
ราชประชานุเคราะห์ ๔๒
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๙๑๑๔๐

สพป.

สพม.

กทม. เขต ๑

เขต ๑ กรุงเทพมหานคร
เขต ๒ กรุงเทพมหานคร

กทม.

เขต ๑ กรุงเทพมหานคร
เขต ๒ กรุงเทพมหานคร
เขต ๓ นนทบุรี
และพระนครศรีอยุธยา
เขต ๔ ปทุมธานี และสระบุรี

นนทบุรี(๑)
นนทบุรี(๒)
ปทุมธานี(๑)
ปทุมธานี(๒)
สมุทรปราการ(๑)
สมุทรปราการ(๒)
นครปฐม(๑)
นครปฐม(๒)
สมุทรสาคร
นราธิวาส(๒)

เขต ๖ ฉะเชิงเทรา
และสมุทรปราการ
เขต ๙ สุพรรณบุรี และนครปฐม
เขต ๑๐ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
เขต ๑๕ นราธิวาส ปัตตานี
และยะลา

นราธิวาส(๑)
นราธิวาส(๓)

เขต ๑๕ นราธิวาส ปัตตานี
และยะลา

ปัตตานี(๑)
ปัตตานี(๒)
ปัตตานี(๓)
ยะลา(๑)
ยะลา(๒)
ยะลา(๓)
สตูล

เขต ๑๕ นราธิวาส ปัตตานี
และยะลา
เขต ๑๕ นราธิวาส ปัตตานี
และยะลา
เขต ๑๖ สงขลา และสตูล

๓1
พื้นที่บริการ
ที่
๘
๙

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด
ราชประชานุเคราะห์ ๔๓
อ.นาทวี จ.สงขลา
๙๐๐๐๐
ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
๙๓๐๐๐

๑๐ ราชประชานุเคราะห์ ๑๙
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
๘๐๑๑๐
๑๑ ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
๘๔๑๐๐
๑๒ ราชประชานุเคราะห์ ๒๐
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
๘๖๑๔๐
๑๓ ราชประชานุเคราะห์ ๓๗
อ.เขาพนม จ.กระบี่
๘๑๑๔๐
๑๔ ราชประชานุเคราะห์ ๓๕
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
๘๒๑๙๐
๑๕ ราชประชานุเคราะห์ ๓๖
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
๘๓๑๒๐
๑๖ ราชประชานุเคราะห์ ๓๘
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
๘๕๐๐๐
๑๗ ราชประชานุเคราะห์ 47
อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
๗๖๑๒๐

สพป.

สพม.

สงขลา(๑)
สงขลา(๒)
สงขลา(๓)
พัทลุง(๑)
พัทลุง(๒)
สงขลา(๑)
สงขลา(๒)
นครศรีธรรมราช(๑)
นครศรีธรรมราช(๒)
นครศรีธรรมราช(๓)
นครศรีธรรมราช(๔)
สุราษฎร์ธานี(๑)
สุราษฎร์ธานี(๒)
สุราษฎร์ธานี(๓)
ชุมพร(๑)
ชุมพร(๒)

เขต ๑๖ สงขลา และสตูล

กระบี่
ตรัง(๑)
ตรัง(๒)
พังงา

เขต ๑๓ ตรัง และกระบี่

ภูเก็ต

เขต ๑๔ พังงา ภูเก็ต
และระนอง

ระนอง

เขต ๑๔ พังงา ภูเก็ต
และระนอง

เพชรบุรี(๑)
เพชรบุรี(๒)
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์(๑)

เขต ๑๐ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

เขต ๑๒ นครศรีธรรมราช
และพัทลุง
เขต ๑๖ สงขลา และสตูล
เขต ๑๒ นครศรีธรรมราช
และพัทลุง
เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
และชุมพร
เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
และชุมพร

เขต ๑๔ พังงา ภูเก็ต
และระนอง

๓2
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด
ราชประชานุเคราะห์ 47(ต่อ)

๑๘ ราชประชานุเคราะห์ 45
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
๗๑๑๔๐

๑๙ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
๗๑๑๕๐
๒๐ ราชประชานุเคราะห์ 46
อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
๑๗๐๐๐

๒๑ ราชประชานุเคราะห์ ๓๓
อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
๑๕๑๗๐
๒๒ ราชประชานุเคราะห์ 57
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
๖๗๐๐๐

สพป.
ประจวบคีรีขันธ์(๒)
ราชบุรี(๑)
ราชบุรี(๒)
กาญจนบุรี(๑)
กาญจนบุรี(๒)
กาญจนบุรี(๓)
กาญจนบุรี(๔)
สุพรรณบุรี(๑)
สุพรรณบุรี(๒)
สุพรรณบุรี(๓)
กาญจนบุรี(๑)
กาญจนบุรี(๒)
กาญจนบุรี(๓)
กาญจนบุรี(๔)
ชัยนาท
สิงห์บุรี
อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา(๑)
พระนครศรีอยุธยา(๒)
อุทัยธานี(๑)
อุทัยธานี(๒)
นครสวรรค์(๑)
นครสวรรค์(๒)
ลพบุรี(๑)
ลพบุรี(๒)
สระบุรี(๑)
สระบุรี(๒)
นครสวรรค์(๓)
เพชรบูรณ์(๑)
เพชรบูรณ์(๒)
เพชรบูรณ์(๓)
พิจิตร(๑)

สพม.
เขต ๘ ราชบุรี และกาญจนบุรี
เขต ๘ ราชบุรี และกาญจนบุรี

เขต ๙ สุพรรณบุรี และนครปฐม
เขต ๘ ราชบุรี และกาญจนบุรี

เขต ๕ สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท
และอ่างทอง
เขต ๓ นนทบุรีและ
พระนครศรีอยุธยา
เขต ๔๒ นครสวรรค์ และอุทัยธานี

เขต ๕ สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท
และอ่างทอง
เขต ๔ ปทุมธานี และสระบุรี
เขต ๔๒ นครสวรรค์ และอุทัยธานี
เขต ๔๐ เพชรบูรณ์
เขต ๔๑ กาแพงเพชร และพิจิตร

๓3
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด
ราชประชานุเคราะห์ 57(ต่อ)

๒๓ ราชประชานุเคราะห์ ๒๓
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
๖๕๑๒๐
๒๔ ราชประชานุเคราะห์ 55
อ.เมืองตาก จ.ตาก
๖๓๐๐๐

๒๕ ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
๕๒๐๐๐
๒๖ ราชประชานุเคราะห์ ๒๖
อ.ป่าซาง จ.ลาพูน
๕๑๑๒๐
๒๗ ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๕๐๑๘๐
๒๘ ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
๕๐๑๗๐
๒๙ ราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
๕๐๒๘๐
๓๐ ราชประชานุเคราะห์ ๓๑
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
๕๐๒๗๐
๓๑ ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
๕๘๐๐๐

สพป.
พิจิตร(๒)
ชัยภูมิ(๒)
พิษณุโลก(๑)
พิษณุโลก(๒)
พิษณุโลก(๓)
อุตรดิตถ์(๒)
ตาก(๑)
ตาก(๒)
สุโขทัย(๑)
สุโขทัย(๒)
กาแพงเพชร (๑)
กาแพงเพชร(๒)
ลาปาง(๑)
ลาปาง(๒)
ลาปาง(๓)
ลาพูน(๑)
ลาพูน(๒)

สพม.
เขต ๓๐ ชัยภูมิ
เขต ๓๙ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์

เขต ๓๘ สุโขทัย และตาก

เขต ๔๑ กาแพงเพชร และพิจิตร
เขต ๓๕ ลาปาง และลาพูน
เขต ๓๕ ลาปาง และลาพูน

เชียงใหม่(๑)
เชียงใหม่(๒)
เชียงใหม่(๔)
เชียงใหม่(๒)
เชียงใหม่(๓)

เขต ๓๔ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่(๓)

เขต ๓๔ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่(๔)
เชียงใหม่(๕)
เชียงใหม่(๖)
แม่ฮ่องสอน(๑)

เขต ๓๔ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

เขต ๓๔ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

เขต ๓๔ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

๓4
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

๓๒ ราชประชานุเคราะห์ ๒๒
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
๕๘๑๓๐
๓๓ ราชประชานุเคราะห์ ๓๔
อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
๕๘๑๕๐
๓๔ ราชประชานุเคราะห์ ๒๑
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
๕๘๑๒๐
๓๕ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
๕๗๑๑๐
๓๖ ราชประชานุเคราะห์ ๒๔
อ.จุน จ.พะเยา
๕๖๑๕๐
๓๗ ราชประชานุเคราะห์ 56
อ.เวียงสา จ.น่าน
๕๕๑๑๐
๓๘ ราชประชานุเคราะห์ ๒๕
อ.ร้องกวาง จ.แพร่
๕๔๑๔๐
๓๙ ราชประชานุเคราะห์ 50
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
๔๐๑๑๐

๔๐ ราชประชานุเคราะห์ 52
อ.วังสะพุง จ.เลย
๔๒๑๓๐

สพป.

สพม.

แม่ฮ่องสอน(๑)

เขต ๓๔ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน(๑)

เขต ๓๔ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน(๒)

เขต ๓๔ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

เชียงราย(๑)
เชียงราย(๒)
เชียงราย(๓)
เชียงราย(๔)
พะเยา(๑)
พะเยา(๒)

เขต ๓๖ เชียงราย และพะเยา

น่าน(๑)
น่าน(๒)

เขต ๓๗ แพร่ และน่าน

แพร่(๑)
แพร่(๒)
อุตรดิตถ์(๑)
ขอนแก่น(๑)
ขอนแก่น(๒)
ขอนแก่น(๓)
ขอนแก่น(๔)
ขอนแก่น(๕)
อุดรธานี(๒)
เลย(๑)
เลย(๒)
เลย(๓)
หนองบัวลาภู(๑)
หนองบัวลาภู (๑)

เขต ๓๗ แพร่ และน่าน

เขต ๓๖ เชียงราย และพะเยา

เขต ๓๙ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์
เขต ๒๕ ขอนแก่น

เขต ๒๐ อุดรธานี
เขต ๑๙ เลย และหนองบัวลาภู

๓5
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

๔๑ ราชประชานุเคราะห์ ๒๗
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
๔๓๑๒๐

๔๒ ราชประชานุเคราะห์ 53
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๔๗๒๒๐
๔๓ ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
๔๕๑๗๐

๔๔ ราชประชานุเคราะห์ ๒๘
อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
๓๕๑๑๐
๔๕ ราชประชานุเคราะห์ 54
อ.เมืองอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ
๓๗๐๐๐
๔๖ ราชประชานุเคราะห์ ๓๒
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

สพป.

สพม.

หนองคาย(๑)
หนองคาย(๒)
บึงกาฬ
อุดรธานี(๑)
อุดรธานี(๓)
อุดรธานี(๔)
สกลนคร(๑)
สกลนคร(๒)
สกลนคร(๓)
ร้อยเอ็ด(๑)
ร้อยเอ็ด(๒)
ร้อยเอ็ด(๓)
กาฬสินธุ์(๑)
กาฬสินธุ์(๒)
กาฬสินธุ์(๓)
นครพนม(๑)
นครพนม(๒)
มหาสารคาม(๑)
มหาสารคาม(๒)
มหาสารคาม(๓)
ยโสธร(๑)
ยโสธร(๒)

เขต ๒๑ หนองคาย และบึงกาฬ

อานาจเจริญ

เขต ๒๙ อุบลราชธานี
และอานาจเจริญ
เขต ๒๒ นครพนม และมุกดาหาร
เขต ๒๙ อุบลราชธานี
และอานาจเจริญ

มุกดาหาร
อุบลราชธานี(๑)
อุบลราชธานี(๒)
อุบลราชธานี(๓)
อุบลราชธานี(๔)
อุบลราชธานี(๕)

เขต ๒๐ อุดรธานี
เขต ๒๓ สกลนคร
เขต ๒๗ ร้อยเอ็ด
เขต ๒๔ กาฬสินธุ์
เขต ๒๒ นครพนม และมุกดาหาร
เขต ๒๖ มหาสารคาม
เขต ๒๘ ศรีสะเกษ และยโสธร

๓6
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

๔๗ ราชประชานุเคราะห์ ๒๙
อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
๓๓๐๐๐

๔๘ ราชประชานุเคราะห์ 51
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
๓๑๑๑๐

๔๙ ราชประชานุเคราะห์ 48
อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
๒๒๒๑๐

สพป.
ศรีสะเกษ(๑)
ศรีสะเกษ(๒)
ศรีสะเกษ(๓)
ศรีสะเกษ(๔)
สุรินทร์(๑)
สุรินทร์(๒)
สุรินทร์(๓)
บุรีรัมย์(๑)
บุรีรัมย์(๒)
บุรีรัมย์(๓)
บุรีรัมย์(๔)
นครราชสีมา(๑)
นครราชสีมา(๒)
นครราชสีมา(๓)
นครราชสีมา(๔)
นครราชสีมา(๕)
นครราชสีมา(๖)
นครราชสีมา(๗)
ชัยภูมิ(๑)
ชัยภูมิ(๓)
จันทบุรี(๑)
จันทบุรี(๒)
ชลบุรี(๑)
ชลบุรี(๒)
ชลบุรี(๓)
ระยอง(๑)
ระยอง(๒)
ฉะเชิงเทรา(๑)
ฉะเชิงเทรา(๒)

สพม.
เขต ๒๘ ศรีสะเกษ และยโสธร

เขต ๓๓ สุรินทร์
เขต ๓๒ บุรีรัมย์

เขต ๓๑ นครราชสีมา

เขต ๓๐ ชัยภูมิ
เขต ๑๗ จันทบุรี และตราด
เขต ๑๘ ชลบุรี และระยอง

เขต ๖ ฉะเชิงเทรา
และสมุทรปราการ

๓7
พื้นที่บริการ
ที่

โรงเรียน/ อาเภอ/จังหวัด

๕๐ ราชประชานุเคราะห์ 49
อ.บ่อไร่ จ.ตราด
๒๓๑๔๐

๕๑ โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม
๗๓๑๗๐

หมายเหตุ

สพป.
ตราด
สระแก้ว(๑)
สระแก้ว(๒)
ปราจีนบุรี(๑)
ปราจีนบุรี(๒)
นครนายก
นครปฐม(๒)

สพม.
เขต ๑๗ จันทบุรี และตราด
เขต ๗ ปราจีนบุรี นครนายก
และสระแก้ว

เขต ๙ สุพรรณบุรี และนครปฐม

สพป. ย่อมาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพม. ย่อมาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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ใบสมัคร

ใบสมัคร
สำหรับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

รูปถ่าย
๓x๔ ซม.

เขียนที่..................................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ................
เรียน คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................เลขประจาตัวประชาชน
---- ภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่........................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์..............โทรศัพท์.........................มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ (ด.ช./ด.ญ.).....................................
โดยเป็น
 บิดา
 มารดา  อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................
มีความประสงค์ให้ (ด.ช./ด.ญ.)..................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- เข้าเรียนในโรงเรียน
.........................................................................................................................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยมีเหตุผลความจาเป็นดังนี้ (โปรดระบุเหตุผลโดยเรียงลาดับตามความสาคัญ)
.....................................................................................................
ำหรับเจ้ำหน้ำที่
.....................................................................................................  เด็กถูกบังคับให้ขสายแรงงานหรื
อแรงงานเด็ก
.....................................................................................................  เด็กเร่รอ่ น
.....................................................................................................  เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก
.....................................................................................................  เด็กที่ถกู ทอดทิ้ง/เด็กกาพร้า
.....................................................................................................  เด็กที่ถกู ทาร้ายทารุณ
 เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ)
.....................................................................................................  เด็กในชนกลุ่มน้อย
.....................................................................................................  เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด
.....................................................................................................  เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือ
โรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ
.....................................................................................................

 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

พร้อมกับใบสมัครนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาคือ…………………………………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความทั้ ง หมดในใบสมั ค รเป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ ถ้ า หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรียนคัดชื่อออกจากการเป็น
นักเรียนของโรงเรียน
ลงชื่อ................................................บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
(................................................)
หมายเหตุ หากมีเอกสารหรือหลักฐานให้แนบมาพร้อมกับใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
รับใบสมัครวันที่..........เดือน.........................พ.ศ.............
เอกสารประกอบ
๑.....................................................................................
๒.....................................................................................
๓.....................................................................................
๔.....................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับสมัคร
(........................................................)
สังกัดหน่วยงาน...........................................................

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..............................................
(.............................................)
ประธานคณะกรรมการ

๔0
ใบสมัคร
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่.....
มัธยมศึกษาปีที่.......

ใบสมัคร

รูปถ่าย
๓x๔ ซม.

เขียนที่..................................................................
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ...................
เรียน คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน
ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) .....................................................เลขประจาตัวประชาชน
---- ภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่..........................................................
หมู่ที่.............................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต......................................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์..........................................................
โรงเรียนเดิมข้าพเจ้า คือ.............................................................................................................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์..................................................................................................
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียนเดิม................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน.........................................................................................
ชั้น.......................ปีการศึกษา............................................ โดยมีเหตุผลความจาเป็นดังนี้ (โปรดระบุเหตุผลโดย
เรียงลาดับตามความสาคัญ)
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก

 เด็กเร่ร่อน
 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก
 เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกาพร้า
 เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ
 เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ)
 เด็กในชนกลุ่มน้อย
 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด
 เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือ
โรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ
 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๔1
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความทั้ ง หมดในใบสมั ค รเป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ ถ้ า หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรียนคัดชื่อออกจากการเป็น
นักเรียนของโรงเรียน
ลงชื่อ.......................................................................ผูส้ มัคร
(......................................................................)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- อยู่บ้านเลขที่..................................
หมู่ที่.............ถนน..................................ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต.........................................
จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.................................อาชีพ....................................
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)............................................................................โดยเป็น
 บิดา  มารดา  อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมานั้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................................ผู้ปกครอง
(........................................................)
วันที่............/...................../.....................
หมายเหตุ หากมีเอกสารหรือหลักฐานให้แนบมาพร้อมกับใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
รับใบสมัครวันที่.........เดือน......................พ.ศ.............
เอกสารประกอบ
๑.................................................................................
๒.................................................................................
๓.................................................................................
๔.................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับสมัคร
29
(.........................................................)
สังกัดหน่วยงาน..........................................................

ผลการพิจารณาขอคณะกรรมการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..............................................
(.............................................)
ประธานคณะกรรมการ

๔2
บุคคลที่ ๑

คารับรองของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ใกล้กับภูมิลาเนาของเด็ก

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................เลขประจาตัวประชาชน
---- ตาแหน่ง................................................................................
สถานที่ทางาน..............................................................................เลขที่................ถนน..........................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์..............................ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ.)................................................
เป็นผู้ด้อยโอกาส มีคาชี้แจงหรือเหตุผลประกอบ ดังนี้.........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
บุคคลที่ ๒

คารับรองของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นาชุมชน

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................เลขประจาตัวประชาชน
---- ตาแหน่ง..............................................................................
สถานที่ทางาน...................................................................เลขที่..................ถนน...................................................
ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย.์ ......................โทรศัพท์.........................ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ.)..................................................
เป็นผู้ด้อยโอกาส มีคาชี้แจงหรือเหตุผลประกอบ ดังนี้.........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
หมายเหตุ ให้มีผู้ให้คารับรองจานวน ๒ คน ตามแบบคารับรองนี้

๔3

ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน
๑. ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) .........................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ----
วัน เดือน ปีเกิด.........................อายุ ..........ปี...........เดือน ชาติพันธุ์....................สัญชาติ........................……
ศาสนา....................................ภูมิลาเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่ .................................... หมู่ที่ ................................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด .....................................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์..................................................
๒. ชื่อบิดา ............................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- ชาติพันธุ์ ..................................
สัญชาติ.....................ศาสนา..................... อาชีพ................................อายุ................ปี
ชื่อมารดา..........................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- ชาติพันธุ์ ..................................
สัญชาติ.....................ศาสนา..................... อาชีพ................................อายุ................ปี
๓. สภาพการสมรสของบิดามารดา
 อยู่ด้วยกัน
 หย่า
 แยกกันประกอบอาชีพ
 ถึงแก่กรรม (บิดา มารดาถึงแก่กรรม ให้แนบสาเนาใบมรณบัตร ประกอบการสมัครด้วย)
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................................................................................
๔. จานวนพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน รวม................คน เป็นชาย.....................คน หญิง..................คน
ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่............... พี่น้องแยกไปประกอบอาชีพต่างหาก.................คน
ช่วยบิดา/มารดาทางาน..............................คน กาลังเรียน.................................คน
เรียนอยู่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์...............คน ยังไม่ได้เข้าเรียน........................คน
รวมมีพี่น้องทั้งสิ้น ......................................คน
๕. ชื่อผู้ปกครอง (นาย/นาง/น.ส.).........................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ----
เกี่ยวข้องเป็น.......................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่................. ถนน.......................................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต............................... จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์.....................................
๖. บ้านของบิดา มารดา  บ้านส่วนตัว ราคาประมาณ.....................................บาท
 บ้านเช่า เสียค่าเช่าเดือนละ.....................................บาท
หรือปีละ.................................................................บาท
 อาศัยอยู่กับผู้อื่น
๗. บิดา มารดามีที่ดินเป็นของตนเอง ประมาณ........................ไร่ ราคาประมาณ..........................................บาท
ขณะนี้ได้ใช้ประโยชน์ คือ (เช่น ทาไร่ ทานา ฯลฯ) .......................................................................................
หรือเช่าที่ดิน...........................ไร่ เพื่อทาประโยชน์ (โปรดระบุ)........................................................................
เสียค่าเช่าปีละ....................... บาท

๔4
๘. บิดามีรายได้ประมาณปีละ.......................บาท มารดามีรายได้ประมาณปีละ.........................................บาท
รวมมีรายได้ปีละ......................................บาท ผู้ปกครองมีรายได้ประมาณปีละ....................................บาท
๙. รายจ่ายของครอบครัวประมาณปีละ ...................................บาท
๑๐. นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนจัดอยู่ในเด็กด้อยโอกาสประเภท.............................................................................
เนื่องจาก.........................................................................................................................................................
๑๑. สวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ครอบครัว
 มีบัตรสงเคราะห์ ประเภท...........................................  มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 มีบัตรทหารผ่านศึก ประเภท...........................................  อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................
๑๒. โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐที่อยู่ใกล้บ้านมากที่สุด คือ โรงเรียน..................................................................
ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต................................จังหวัด.........................................................
อยู่ห่างจากบ้านพักประมาณ................................................................กิโลเมตร
๑๓. โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐที่อยู่ใกล้บ้านมากที่สุด คือ โรงเรียน....................................................................
ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต................................จังหวัด.........................................................
อยู่ห่างจากบ้านพักประมาณ................................................................กิโลเมตร
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความอันเป็นเท็จให้ดาเนินคดี
ตามกฎหมายได้
ลงชื่อ...........................................................บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
(..........................................................)

๔5

แบบตอบยืนยัน
การเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................
อายุ........... ปี ชาติพันธุ์ ......................... สัญชาติ .................................... ศาสนา ............................................
อยู่บ้านเลขที่.................. หมูท่ ี่.......... ตาบล/แขวง ....................................อาเภอ/เขต......................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................................................โทรศัพท์..........................................
ในฐานะ

มีความเกี่ยวข้องกับ(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)..........................................................................
 บิดา
 มารดา
 ผู้ปกครอง

ขอยืนยันให้ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)....................................................................................
เข้าเรียนในระดับชั้น ...............ของโรงเรียน..........................................................................................................
อาเภอ......................................จังหวัด .........................................ตั้งแต่ปีการศึกษา.............................................
ลงชื่อ.......................................................บิดา/มารดา/หรือผู้ปกครอง
(........................................................)
วันที่..........เดือน....................พ.ศ.............
หมายเหตุ

แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองด้วย

๔6

ติดอากร
แสตมป์
กรุณาส่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน................................................................
ตาบล........................................................................................
อาเภอ.......................................................................................
จังหวัด......................................................................................
รหัสไปรษณีย์............................................

(สาหรับโรงเรียนแจ้งสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
๔7

แบบรายงานยอดจานวนนักเรียนที่จัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ปีการศึกษา ๒๕61
โรงเรียน.......................................................................อาเภอ................................จังหวัด.........................
ที่

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรให้ค้นหา
และคัดกรองผู้ด้อยโอกาสส่งเข้าเรียน

จานวนนักเรียนที่จัดสรรให้
แผนการรับ
ผลการรับ
ป.๑ ม.๑ ม.๔ ชั้นอื่น รวม ป.๑ ม.๑ ม.๔ ชั้นอื่น รวม

ลงชื่อ………………………………………….……..ผู้รายงานข้อมูล
(…………………………………………….…..)
ตาแหน่ง…………………………………………….……...................
โทรศัพท์……………………………………………….………………….

(สาหรับโรงเรียนแจ้งสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
48

แบบรายงานแผนการสนับสนุนเด็กเรียนต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕61
โรงเรียน.......................................................................อาเภอ................................จังหวัด..........................
ที่

ชื่อหน่วยงานที่สถานศึกษา
สนับสนุนเด็กเรียนต่อสายอาชีพ

จานวนนักเรียน
แผนการส่งต่อ
ม.3
ม.6
รวม

ผลการส่งต่อ
ม.3
ม.6
รวม

ลงชื่อ………………………………………….……..ผู้รายงานข้อมูล
(…………………………………………….…..)
ตาแหน่ง…………………………………………….……...................
โทรศัพท์……………………………………………….………………….

49

กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้นับตามปีปฏิทิน
หากเด็กอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในปีนั้น
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
สุวิทย์

คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๕0
เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนใน
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับเพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสแก่บุคคลให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๕ และมาตรา ๓๑ แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่ม โดยพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕
กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน
มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ ของเอกชน ที่มีอานาจหน้าที่หรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
“หลักฐานทางการศึกษา” หมายความว่า เอกสารอันเป็นหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา
ได้แก่ ทะเบียนนักเรียนนักศึกษา สมุดประจาตัวนักเรียนนักศึกษา สมุดประจาชั้น บัญชีเรียกชื่อใบส่งตัว
นักเรียนนักศึกษา หลักฐานแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร หรือเอกสารอื่นใดในลักษณะเดียวกันหรือ
เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้เป็นหลักฐานทางการศึกษา ตามระเบียบนี้
“องค์กรเอกชน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล
ข้อ ๕ ให้สถานศึกษาถือเป็นหน้าที่ ในการที่จะรับเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษา
กรณีเด็กย้ายที่อยู่ใหม่ สถานศึกษาต้องอานวยความสะดวก และติดตามให้เด็กได้เข้าเรียนใน
สถานศึกษาที่ใกล้กับที่อยู่ใหม่
ข้อ ๖ การรับนักเรียนนักศึกษาในกรณีที่ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อน ให้สถานศึกษาเรียก
หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามลาดับเพื่อนามาลงหลักฐานทางการศึกษา ดังต่อไปนี้

๕1
(๑) สูติบัตร
(๒) กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (๑) ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจาตัวประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทาขึ้นในลักษณะเดียวกัน
(๓) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (๑) หรือ (๒) ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือเอกสารตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้ใช้ได้
(๔) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชนทา
บันทึกแจ้งประวัติบุคคล ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานที่จะนามาลงหลักฐานทางการศึกษา
(๕) ในกรณีที่ไม่มีบุคคล หรือองค์กรเอกชนตาม (๔) ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัครเรียนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนาลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบี ยบนี้เป็นหลักฐานที่จะนามาลง
หลักฐานทางการศึกษา
ข้อ ๗ ให้สถานศึกษาจัดเก็บสาเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งได้รับรองความ
ถูกต้องแล้วไว้เป็นหลักฐาน และคืนต้นฉบับแก่ผู้ปกครอง
สาหรับหลักฐานบันทึกแจ้งประวัติบุคคล ตามข้อ ๖ (๔) และ (๕) ให้เก็บต้นฉบับไว้ที่สถานศึกษานั้น
ข้อ ๘ ในขณะที่นักเรียนนักศึกษายังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา เมื่อปรากฏว่ามีหลักฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการทะเบียนราษฎร มาแสดงภายหลัง ให้สถานศึกษาแก้ไขหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักฐาน
ดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๙ การบันทึกในหลักฐานทางการศึกษา ให้สถานศึกษาปฏิบัติดังนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจาตัวนักเรียน นักศึกษา ใบส่งตัว
ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมายเหตุใด ๆ
(๒) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมที่ ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา
ทั้งชั้นเรียน หรือจานวนมากกว่าหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียนนักศึกษา สมุดประจาชั้น บัญชีเรียกชื่อเป็นต้น
ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียนนักศึกษาโดยบันทึกลงใน
ช่องหมายเหตุพร้อมกับลงนามกากับข้อความว่า “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
ข้อ ๑๐ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ และ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เรื่อง การจัดห้องเรียนพิเศษ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิชาการในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
………………………………………
เพื่อให้ ก ารดาเนิ น การรั บ นั กเรี ย นด้อยโอกาสที่มีค วามเป็น เลิ ศด้า นวิช าการ เข้าเรียนในโรงเรีย น
ศึกษาสงเคราะห์ สั งกัดส านั กบริห ารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่มุ่งตอบสนองความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 รวมทั้งให้สอดคล้องกับระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการรับ
นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. 2551 จึงกาหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนด้อยโอกาส
ส าหรั บ โรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ ที่ จั ด ห้ องเรี ย นพิ เ ศษ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถทางวิ ช าการในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
นโยบาย
ให้เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะลาบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติทั่วไปได้ จาเป็นต้องได้รับ
การช่ ว ยเหลื อ ให้ มี โ อกาสได้ เ ข้ า เรี ย นในโรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ ที่ จั ด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถทางวิชาการ โดยให้พิจ ารณาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตามสภาพเหตุผล และความจาเป็นเป็น
รายบุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิชาการให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จัดห้องเรียนพิเศษ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการ ๓ ภูมิภาค คือ
1. ภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรณี ภ าคกลาง ให้ โ รงเรี ย นสมเด็ จ พระปิ ย มหาราชรมณี ย เขต จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย น
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษรับผิดชอบ
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1. ด้านการรับนักเรียน
1.1 ให้ โ รงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ ทั้ ง 3 แห่ ง รั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ด้ อ ยโอกาสทางการศึ ก ษา
10 ประเภท ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และโรงเรี ย นในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา หน่ว ยงานภาคเอกชนที่อยู่
ในพื้นที่บริการของแต่ละภูมิภาคเป็นสาคัญ
1.2 คุณสมบัติผู้เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.2.1 เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วแต่
กรณี
1.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.5 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ
1.2.3 เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
1.4.4 เป็นเด็กที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ตามที่สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกาหนด ยกเว้นเด็กที่ ประสบปัญหาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายบุคคล
ของโรงเรี ยนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ให้ครอบคลุมนักเรียนด้อยโอกาส ในภูมิภาคที่รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียน
1.3 ให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัด
ร้ อ ยเอ็ ด โรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ สุ ร าษฎร์ ธ านี จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี จั ด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถทางวิชาการ ได้ชั้นละ 1 ห้อง ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งนี้ต้องไม่รอนสิทธิ์ นักเรียนเดิมที่ประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ของแต่ละโรงเรียน
2. ด้านการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ก าหนดแนวทางการจั ด ท าหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถ
ทางวิชาการ ของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2.2 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ และให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ด้านบุคลากร
3.1 ส่งเสริมให้มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการครู ให้ครบตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.2 มีการจัดสรรบุคลากรที่เพียงพอ ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3.3 ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา ให้ได้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
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4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4.2 โรงเรี ย นจั ด ท าแผนพั ฒ นาโรงเรี ย น ก าหนดให้ เ ป็ น นโยบายของโรงเรีย นที่ ชั ด เจน และ
มีมาตรการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
4.3 โรงเรี ย นต้องพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิ ทธิภ าพ ให้ เพียงพอต่อการสื บค้น และเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง
4.4 โรงเรียนต้องมีเครือข่ายสถาบันระดับอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดการศึกษาอย่างน้อย 1 แห่ง
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
พะโยม ชิณวงศ์
(นายพะโยม ชิณวงศ์)
ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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