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(สําเนาคูฉ่ บับ)

ประกาศโรงเรียนพิบูลประชาสรรค
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเขาเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
…………............…………………….
ดวยโรงเรียนพิบูลประชาสรรค สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความประสงค จะรับสมัครนักเรียนปกติ เขาเรียน ในป1การศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
ชั้นอนุบาล ๑
จํานวน ๑๕๐ คน
ชั้นประถมศึกษาป1ที่ ๑
จํานวน ๑๘๕ คน
ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ ๑
จํานวน ๑๗๐ คน
ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ ๔
จํานวน ๑๒๐ คน
ทั้งนี้เป@นไปตามนโยบายและระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วCาดวยการรับนักเรียนเขาเรียน
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๕๑ และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ป1การศึกษา
๒๕๖๑ ของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติ
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป มีดังนี้
เป@นเด็กดอยโอกาสทางการศึกษา หมายถึง เด็กที่อยูCในสภาวะยากลําบากมีชีวิตความเป@นอยูCดอยกวCาเด็ก
ปกติทั่วไป จําเป@นตองการไดรับความชCวยเหลือเป@นกรณีพิเศษ เพื่อใหมีชีวิตความเป@นอยูCที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกตอง
เหมาะสมกับวัย และสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได โดยแบCงเป@น ๑๐ ประเภท ดังนี้
(๑) เด็กถูกบังคับใหขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก
(๒) เด็กเรCรCอน
(๓) เด็กที่อยูCในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก
(๔) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/กําพรา
(๕) เด็กที่ถูกทํารายทารุณ
(๖) เด็กยากจน(มากเป@นพิเศษ) รายไดครอบครัวเฉลี่ย ไมCเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ตCอป1
(๗) เด็กในชนกลุCมนอย
(๘) เด็กที่มีปOญหาเกี่ยวกับสารเสพติด
(๙) เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดสหรือโรคติดตCอรายแรงที่สังคมรังเกียจ
(๑๐) เด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

-๒๑.๒ คุณสมบัติและหลักฐานเฉพาะระดับชั้น
ชั้นอนุบาล ๑ นักเรียนทั่วไป
คุณสมบัติของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑
๑. อายุ ๔-๕ ป1 โดยใหนับอายุ ครบ ๔ ป1บริบูรณ
ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. มีภูมิลําเนาอยูCในเขตกรุงเทพมหานคร (ดูจาก
ทะเบียนบานฉบับจริง) หากผูสมัครมีทะเบียน
บานอยูCตCางจังหวัด และแจงวCาจะยายภายหลัง
ใหผูปกครองไปดําเนินการใหเสร็จสิ้นกCอนวัน
รับมอบตัวนักเรียน

หลักฐานที่ใชสมัครระดับชั้นอนุบาล ๑
๑. ใบสมัคร ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน คํารับรอง
ของผูนําชุมชน ตามแบบของโรงเรียน
๒. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียนมีที่อยู6ในกรุงเทพฯ
๓. สําเนาทะเบียนบานของ บิดา/มารดา/ผูปกครอง
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา/ มารดา /
ผูปกครอง
๕. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
๖. รูปถCายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จํานวน ๓ รูป
๗. อื่นๆ (ระบุ).......................................................
(หลักฐานที่ใชในการสมัคร ใชสําเนาอย6างละ ๑ ชุด
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ นักเรียนทั่วไป
คุณสมบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มีอายุครบ ๖ ป1บริบูรณ หรือ ยCางเขาป1ที่ ๗ คือ
ผูเกิดในป1 พ.ศ. ๒๕๕๓ (นับถึงวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๑) หรือจบการศึกษาชั้นปฐมวัย
๒. มีภูมิลําเนาอยูCในเขตกรุงเทพมหานคร (ดูจาก
ทะเบียนบานฉบับจริง)หากผูสมัครมีทะเบียน
บานอยูCตCางจังหวัด และแจงวCาจะยายภายหลัง
ใหผูปกครองไปดําเนินการใหเสร็จสิ้นกCอนวัน
รับมอบตัวนักเรียน

หลักฐานที่ใชสมัครเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. ใบสมัคร ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน คํารับรอง
ของผูนําชุมชน ตามแบบของโรงเรียน
๒. สําเนาทะเบียนบานของ นักเรียนมีที่อยูCในกรุงเทพฯ
๓. สําเนาทะเบียนบานของ บิดาและมารดา
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา / มารดา /
ผูปกครอง
๕. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
๖. หลักฐานการจบชั้นปฐมวัย(ถามี) หรือ ใบรับรอง
การเป@นนักเรียน
๗. รูปถCายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จํานวน ๓ รูป
๘. อื่นๆ (ระบุ)......................................................
(หลักฐานที่ใชในการสมัคร ใชสําเนาอย6างละ ๑ ชุด
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)

-๓–
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ นักเรียนทั่วไป
คุณสมบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

หลักฐานที่ใชสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๑. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป1ที่ ๖ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทCา
หรือกําลังศึกษาอยูCในชั้นประถมศึกษาป1ที่ ๖
ป1การศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทCา
๒. มีภูมิลําเนาอยูCในเขตกรุงเทพมหานคร (ดูจาก
ทะเบียนบานฉบับจริง)หากผูสมัครมีทะเบียน
บานอยูCตCางจังหวัด และแจงวCาจะยายภายหลัง
ใหผูปกครองไปดําเนินการใหเสร็จสิ้นกCอนวัน
รับมอบตัวนักเรียน
๓. อายุไมCเกิน ๑๖ ป1 และเป@นโสด

๑. ใบสมัคร ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน คํารับรอง
ของผูบริหารสถานศึกษาที่อยูCใกลภูมิลําเนาของ
เด็ก และคํารับรองของกํานัน ผูใหญCบาน หรือ
ผูนําชุมชน ตามแบบของโรงเรียน
๒. สําเนาทะเบียนบานของ นักเรียนมีที่อยูCในกรุงเทพฯ
๓. สําเนาทะเบียนบานของ บิดา/มารดา/ผูปกครอง
๔. สําเนาหลักฐานจบการศึกษาชั้น ป.๖ และ/หรือ
สําเนาใบ ปพ.๑ (ผลการเรียน)
๕. ใบรับรองผลการเรียน/การเป@นนักเรียน
๖. รูปถCายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จํานวน ๓ รูป
๗. อื่นๆ (ระบุ)...........................................
(หลักฐานที่ใชในการสมัคร ใชสําเนาอย6างละ ๑ ชุด
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ นักเรียนทั่วไป
คุณสมบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔

หลักฐานที่ใชสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔

๑. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ ๓ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทCา
หรือกําลังศึกษาอยูCในชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ ๓
ป1การศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทCา
๒. มีภูมิลําเนาอยูCในเขตกรุงเทพมหานคร (ดูจาก
ทะเบียนบานฉบับจริง)หากผูสมัครมีทะเบียน
บานอยูCตCางจังหวัด และแจงวCาจะยายภายหลัง
ใหผูปกครองไปดําเนินการใหเสร็จกCอนวัน
รับมอบตัวนักเรียน
๓. อายุไมCเกิน ๑๘ ป1 และเป@นโสด

๑. ใบสมัคร ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน คํารับรอง
ของผูบริหารสถานศึกษาที่อยูCใกลภูมิลําเนาของ
เด็ก และคํารับรองของกํานัน ผูใหญCบาน หรือ
ผูนําชุมชน ตามแบบของโรงเรียน
๒. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียนมีที่อยูCในกรุงเทพฯ
๓. สําเนาทะเบียนบานของ บิดา/มารดา/ผูปกครอง
๔. สําเนาหลักฐานจบการศึกษาชั้น ม.๓ และ/หรือ
สําเนาใบ ปพ.๑ (ผลการเรียน)
๕. ใบรับรองผลการเรียน/การเป@นนักเรียน
๖. รูปถCายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จํานวน ๓ รูป
๗. อื่นๆ (ระบุ)...........................................
(หลักฐานที่ใชในการสมัคร ใชสําเนาอย6างละ ๑ ชุด
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)

-๔–
๒. กําหนดการ
กําหนดการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
☺ ขอรับใบสมัคร ที่หองวิชาการ อาคาร ๒
☺ รับสมัคร
☺ พิจารณาคัดเลือก
☺ ประกาศผล และแจงผลการคัดเลือก
☺ นักเรียนรายงานตัว ตอบยืนยันการเขาเรียน และรับเอกสารมอบตัว
☺ มอบตัวเขาเรียน (พานักเรียนไปมอบตัวและสCงเอกสารมอบตัว)

กําหนดวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.
ตั้งแตCบัดนี้ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑
ใน วัน / เวลา ราชการ
๒๑ – ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
๒ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑
สิทธิชัย พุฒกลาง
(นายสิทธิชัย พุฒกลาง)
ผูอํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปOญญานุกูล
รักษาการในตําแหนCง ผูอํานวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค

………..…รCาง/พิมพ
..............ทาน

กําหนดการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ป1การศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
กําหนดการรับสมัคร คัดเลือก
ประกาศผล รายงานตัว และ มอบตัว
☺ ขอรับใบสมัคร ที่หองวิชาการ อาคาร ๒ หรือ
ดาวนโหลดใบสมัคร จาก www. pbps.go.th

☺ รับสมัคร
☺ พิจารณาคัดเลือก
☺ ประกาศผล และแจงผลการคัดเลือก
☺ นักเรียนรายงานตัว และตอบยืนยันการเขาเรียน
☺ มอบตัวเขาเรียน

อนุบาล ๑, ประถมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปที่ ๔-๖
ตั้งแตCบัดนี้ – ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑
ในวัน เวลา ราชการ

๒๑ – ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
๒ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.

หลักฐานการสมัครเรียน
๑. ใบสมัคร ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน คํารับรอง
ของผูนําชุมชน ตามแบบของโรงเรียน
๒. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียนมีที่อยูCใน กรุงเทพฯ
และสําเนาทะเบียนบานของ บิดา/มารดา/ผูปกครอง
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา/มาดา/ผูปกครอง
๔. สําเนาสูติบัตรหรือใบเกิด เฉพาะสมัครอนุบาล ๑-๒, ป.๑
๕. ใบรับรองผลการเรียน/การเป@นนักเรียน
๖. สําเนาหลักฐานการจบชั้นปฐมวัย หรือ จบ ป.๖ หรือ จบ ม.
๓
หรือ จบชั้นอื่น ๆ เชCน สมัคร ป.๖ ใชสําเนาจบ ป.๑-๕
๗. รูปถCายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จํานวน ๓ (ติดบัตร ติดใบสมัคร)
๘. อื่นๆ (ระบุ)......................................................
(หลักฐานที่ใชในการสมัคร ใชสําเนาอย6างละ ๑ ชุด
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)

หมายเหตุ ๑. ระดับชั้นเคลื่อน (อนุบาล ๒ ,ป.๒-ป.๖, ม.๒-ม.๓ ใหนําหลักฐาน (สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน ของบิดา มารดา ผูปกครอง และของนักเรียน)
พรอมดวยผลการเรียน ที่และผลการเรียนผCานทุกรายวิชา (ป.พ.๖ หรือ ปพ.๑) ทุกระดับชั้น ของนักเรียนมาติดตCอ หรือมาสมัคร วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

๒. วันสมัครตองพานักเรียนไปดวย แตCงชุดนักเรียนใหเรียบรอย ตามระเบียบการแตCงกายของนักเรียน

ติดตCอสอบถามไดที่ ๐๒-๒๔๕-๐๔๔๘ ตCอ ๑๑๙ (วิชาการ)

