
 
 
 
 
 

  ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖  จังหวัดล าพูน 
    เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโดยตรง ชั้นประถมศึกษาปีที่๑, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑         

และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 

ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนส าหรับศึกษาสงเคราะห์  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ของส านั กบริหารงานการศึกษาพิ เศษ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ก าหนดให้  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดล าพูน  เปิดรับสมัครนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่มี     
คุณสมบัติตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ (โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์และ             
ราชประชานุเคราะห์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
๑. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑.๑ มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ๑.๑.๒ เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

                     ๑.๑.๓ เป็นนักเรียนที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดล าพูน ยกเว้นเด็กที่ประสบปัญหาไม่สามารถศึกษา  
                             ในภมูิล าเนาของตนเองได้ 

๑.๑.๔ ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคเรื้อรัง อันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
๑.๒ หลักฐานการศึกษา 
 ๑.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดล าพูน 
 ๑.๒.๒ ส าเนาสูติบัตร 

                     ๑.๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน และค ารับรองของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้ภูมิล าเนาของเด็ก  
                             (บุคคลที่ ๑) ค ารับรองของก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชน (บคุคลที่ ๒) 

 ๑.๒.๔ ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน 
๑.๒.๕ รูปถ่าย ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๑ ใบ 

         กรณีเด็กไม่มีหลักฐานใดๆโรงเรียนจะซักประวัติเด็กเพ่ือน าลงรายการบันทึกแจ้งเข้าทะเบียน
ประวัติเด็กตามก าหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปี เกิด ในการรับนักเรียนเข้า
เรียน ในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 



๑.๓. ก าหนดวันรับสมัคร วันคัดเลือก วันประกาศผล วันรายงานตัว ดังนี้ 
                  ๑.๓.๑ วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยื่นใบสมัครมายัง  

                 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดล าพูน เลขท่ี ๔๒๔ หมู่ ๑๑ ต าบลน้ าดิบ     
                 อ าเภอป่าซาง   จังหวัดล าพูน ๕๑๑๒๐ 

๑.๓.๒ คณะกรรมการคัดกรองนักเรียนลงพ้ืนที่ เพ่ือตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ 
       สมัครเข้าเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
๑.๓.๓ ประกาศผลและแจ้งผลการคัดเลือก  วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา o๙.oo น. 
๑.๓.๔ รายงานตัวยืนยันการเข้าเรียน วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา o๘.๓o-๑๒.oo น.  

 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๒.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๒.๑.๒ เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
          ๒.๑.๓ เป็นนักเรียนที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดล าพูน     

๒.๑.๔ ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคเรื้อรัง อันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
๒.๒ หลักฐานการศึกษา 
 ๒.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดล าพูน 

๒.๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และค ารับรองของผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ใกล้ภูมิล าเนาของเด็ก  
                 (บคุคลที่ ๑) ค ารับรองของก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชน (บุคคลที่ ๒) 
 ๒.๒.๓ ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน 
 ๒.๒.๔ หลักฐานการศึกษา (หรือใบรับรอง) 
 ๒.๒.๕ รูปถ่าย ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๑ ใบ 
 ๒.๒.๖ หลักฐานการแสดงความสามารถพิเศษ เช่น เกียรติบัตร (ถ้ามี)  
         กรณีเด็กไม่มีหลักฐานใดๆโรงเรียนจะซักประวัติเด็กเพ่ือน าลงรายการบันทึกแจ้งเข้าทะเบียน

ประวัติเด็กตามก าหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปี เกิด ในการรับสมัครนักเรียน
เข้าเรียน ในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒.๓. ก าหนดวันรับสมัคร วันคัดเลือก วันประกาศผล วันรายงานตัว ดังนี้ 
๒.๓.๑ วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยื่นใบสมัครมายัง                    
       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดล าพูน เลขท่ี ๔๒๔ หมู่ ๑๑ ต าบลน้ าดิบ                         
       อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ๕๑๑๒๐ 

๒.๓.๒ คณะกรรมการคัดกรองนักเรียนลงพ้ืนที่ เพ่ือตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ 
        สมัครเข้าเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒.๓.๓ ประกาศผลและแจ้งผลการคัดเลือก  วันที่ ๑๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา o๙.oo น. 
๒.๓.๔ รายงานตัวยืนยันการเข้าเรียน วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา o๘.๓o-๑๒.oo น. 



๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  ๓.๑.๑ ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลงัศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๓.๑.๒ เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
๓.๑.๓ เป็นนักเรียนที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดล าพูน     
๓.๑.๔ ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคเรื้อรัง อันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 

๓.๒ หลักฐานการสมัคร 
 ๓.๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดล าพูน 
 ๓.๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และค ารับรองของผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ใกล้ภูมิล าเนาของเด็ก 
                 ( บุคคลที่๑ ) ค ารับรองของก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชน(บุคคลที่ ๒) 
 ๓.๒.๓ ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน 
 ๓.๒.๔ หลักฐานการศึกษา (หรือใบรับรอง) 

๓.๒.๕ รูปถ่าย ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๑ ใบ 
๓.๒.๖ หลักฐานการแสดงความสามารถพิเศษ เช่น เกียรติบัตร (ถ้ามี) 

         กรณีเด็กไม่มีหลักฐานใดๆโรงเรียนจะซักประวัติเด็กเพ่ือน าลงรายการบันทึกแจ้งเข้าทะเบียน
ประวัติเด็กตามก าหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปี เกิด ในการรับสมัครนักเรียน
เข้าเรียน ในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

๓.๓. ก าหนดวันรับสมัคร วันคัดเลือก วันประกาศผล วันรายงานตัว ดังนี้ 
๓.๓.๑ วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยื่นใบสมัครมายัง   
         โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖จังหวัดล าพูน เลขที่ ๔๒๔ หมู่ ๑๑ ต าบลน้ าดิบ  
         อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ๕๑๑๒๐ 
๓.๓.๒ คณะกรรมการคัดกรองนักเรียนลงพ้ืนที่ เพ่ือตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของ 
        นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓.๓.๑ ประกาศผลและแจ้งผลการคัดเลือก วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา o๙.oo น. 
๓.๓.๔ รายงานตัวยืนยันการเข้าเรียน วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา o๘.๓o-๑๒.oo น.  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
  
 

                                                 ( นายประพันธ์    โพธิ์หย่า ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดล าพูน 

 
 



ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

หน่วยงาน กิจกรรม วัน เวลา 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ และ แจ้งผลการจัดสรรให้หน่วยงาน

เกี่ยวข้อง 
ภายใน 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง ประชุมหรือแจ้งโรงเรียนให้ค้นหาและคัดกรอง

ผู้ด้อยโอกาส 
ภายใน 

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่ง - ค้นหา และคัดกรองผู้ด้อยโอกาส 

- ส่งรายชื่อให้ สพป. พิจารณาคัดกรองและคัดเลือก 
ภายใน 

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

แจ้ งผลการคั ด เลื อกนั ก เรียน ให้ โรงเรียนศึ กษ า
สงเคราะห ์

ภายในวันที่ 
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ -ตรวจสอบ 
-ประกาศผลการรับนักเรียน 

ภายใน 
๘ ก.พ. ๒๕๖๒ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รับสมัคร 
 

๒๑ – ๒๕ ก.พ. 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ คณ ะกรรมการรับนั ก เรี ยนของโรงเรียนศึ กษ า
สงเคราะห์พิจารณาคัดเลือก 

๒ – ๖ มี.ค. ๒๕๖๒ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประกาศผล และแจ้งผลการคัดเลือกให้นักเรียนทราบ
เป็นรายบุคคล 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นักเรียนรายงานตัว หรือมีหนังสือตอบยืนยันการเข้า
เรียน 

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๒ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นักเรียนรายงานตัวเพ่ือเข้าเรียน  ตามวัน  เวลา ที่
โรงเรียนก าหนด 

วันเปิดภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ๑๐ ประเภท 
 

๑. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กท่ีถูกบังคับให้ทางาน หารายได้ด้วยการ
ขายแรงงานก่อนวัยอันสมควร ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างจนไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา หรือการพัฒนาให้
เป็นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย  

๒. เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยพักพิงเป็นหลักแหล่งแน่นอน ด ารงชีวิตอยู่อย่างไร้ทิศทาง 
ขาดปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต เสี่ยงต่อการประสบอันตรายและเป็นปัญหาสังคม  

๓. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กที่มีความสมัครใจ หรือถูกบังคับล่อลวงให้
ขายบริการทางเพศ หรือถูกชักจูงให้ต้องตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ  

๔. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/ก าพร้า หมายถึง เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาลหรือตามสถานที่ต่าง ๆ 
รวมไปถึงเด็กที่บิดามารดาปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ตามล าพัง หรืออยู่กับบุคคลอ่ืน โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากบิดา
มารดา ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากปัญหา การหย่าร้าง หรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความ
สับสน ขาดความรัก ความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กที่ขาด ผู้อุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น  

๕. เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ มีชีวิตอยู่
อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากถูกท าร้ายทารุณ ถูกบีบคั้นกดดันจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองซึ่งมี 
สภาพจิตใจหรืออารมณ์ไม่เป็นปกติ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ ในลักษณะต่าง ๆ จากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว 

๖. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซ่ึงเป็นบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายได้ ไม่เพียงพอต่อ
การเลี้ยงชีพ ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน  30,000 บาทต่อปี ครอบครัวอยู่รวมกันหลายคน  ขาดแคลน
ปัจจัยพ้ืนฐาน มีชีวิตอยู่อย่างยากลาบาก รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชนแออัดหรือบุตรของกรรมการก่อสร้าง หรือเด็ก
จากครอบครัวที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลที่ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษา และบริการอื่น ๆ  

๗. เด็กในชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กที่เป็นบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกต่างไปจากประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ มีชีวิตอยู่อย่างยากลาบาก และมีปัญหาเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทยเป็นสาเหตุให้ไม่มี
โอกาสได้รับการศึกษาหรือบริการอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เป็นเด็กในครอบครัวที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ตามบริเวณแนว
ชายแดนของประเทศไทย เช่น ชาวเขา ชาวเล เป็นต้น  

๘. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรือสารเสพติดให้โทษหรือเด็กกลุ่ม
เสี่ยงต่อการถูกชักน าให้ประพฤติตนไม่เหมาะสมเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับกลุ่มมิจฉาชีพ  ผู้มีอิทธิพลหรือบุคคลที่
แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เป็นเด็กด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหาใน
สังคม 

๙. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติดเชื้อ
เอดส์ หรือมีบิดามารดาเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กที่ถูกสังคมรังเกียจ เป็นเหตุให้เด็กไม่สามารถเข้ารับ
การศึกษา หรือบริการอ่ืน ๆ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้  

๑๐. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่กระท าผิดและถูกควบคุมอยู่ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์นอกสมรส ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การท าแท้ง การฆ่าตัวตาย การทอดทิ้งทารก เป็นต้น 


