
(สําเนาคูฉ่บบั) 
                                                 Zle  ok8   ^Z 

                 

                   
                                                ประกาศโรงเรียนพิบูลประชาสรรค� 

เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนเข�าเรียน ประจําป การศึกษา ๒๕๖๑ 
                                                     …………............……………………. 

      ด�วยโรงเรียนพิบูลประชาสรรค  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  มีความประสงค  จะรับสมัครนักเรียนปกติ  เข�าเรียน ในป1การศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

     ชั้นอนุบาล ๑      จํานวน   ๑๕๐ คน 
     ชั้นประถมศึกษาป1ท่ี ๑     จํานวน   ๑๘๕ คน 
     ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี ๑      จํานวน   ๑๗๐ คน 
     ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี ๔   จํานวน   ๑๒๐ คน 

     ท้ังนี้เป@นไปตามนโยบายและระเบียบคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วCาด�วยการรับนักเรียนเข�าเรียน 
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห   พ.ศ. ๒๕๕๑ และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  ป1การศึกษา 
๒๕๖๑  ของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  
๑.  คุณสมบัติ 
     ๑.๑  คุณสมบัติท่ัวไป   มีดังนี้ 

              เป@นเด็กด�อยโอกาสทางการศึกษา หมายถึง เด็กท่ีอยูCในสภาวะยากลําบากมีชีวิตความเป@นอยูCด�อยกวCาเด็ก  
 ปกติท่ัวไป  จําเป@นต�องการได�รับความชCวยเหลือเป@นกรณีพิเศษ เพ่ือให�มีชีวิตความเป@นอยูCท่ีดีข้ึน มีพัฒนาการท่ีถูกต�อง    
 เหมาะสมกับวัย และสามารถบรรลุถึงศักยภาพข้ันสูงสุดได� โดยแบCงเป@น ๑๐ ประเภท ดังนี้ 

  (๑) เด็กถูกบังคับให�ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก 
  (๒) เด็กเรCรCอน 
  (๓) เด็กท่ีอยูCในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก 
  (๔) เด็กท่ีถูกทอดท้ิง/กําพร�า 
  (๕) เด็กท่ีถูกทําร�ายทารุณ 
  (๖) เด็กยากจน(มากเป@นพิเศษ) รายได�ครอบครัวเฉลี่ย ไมCเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ตCอป1 
  (๗) เด็กในชนกลุCมน�อย 
  (๘) เด็กท่ีมีปOญหาเก่ียวกับสารเสพติด 
  (๙) เด็กท่ีได�รับผลกระทบจากโรคเอดส หรือโรคติดตCอร�ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ 
(๑๐) เด็กในสถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน  
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   ๑.๒ คุณสมบัติและหลักฐานเฉพาะระดับช้ัน 

     ช้ันอนุบาล ๑  นักเรียนท่ัวไป 

คุณสมบัติของนักเรียนช้ันอนุบาล ๑   หลักฐานท่ีใช�สมัครระดับช้ันอนุบาล ๑   

 

๑. อายุ ๔-๕ ป1 โดยให�นับอายุ ครบ ๔ ป1บริบูรณ   
    ถึงวันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
๒. มีภูมิลําเนาอยูCในเขตกรุงเทพมหานคร  (ดูจาก 
    ทะเบียนบ�านฉบับจริง) หากผู�สมัครมีทะเบียน 
    บ�านอยูCตCางจังหวัด และแจ�งวCาจะย�ายภายหลัง      
    ให�ผู�ปกครองไปดําเนินการให�เสร็จสิ้นกCอนวัน 
    รับมอบตัวนักเรียน 

 

๑. ใบสมัคร ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน คํารับรอง 
ของผู�นําชุมชน ตามแบบของโรงเรียน 

๒. สําเนาทะเบียนบ�านของนักเรียนมีท่ีอยู6ในกรุงเทพฯ 
๓. สําเนาทะเบียนบ�านของ บิดา/มารดา/ผู�ปกครอง                
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา/ มารดา /  

ผู�ปกครอง 
๕. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 
๖. รูปถCายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จํานวน ๓ รูป 
๗. อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................... 

(หลักฐานท่ีใช�ในการสมัคร ใช�สําเนาอย6างละ ๑ ชุด   
พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง) 

 

 
        ช้ันประถมศึกษาป ท่ี ๑   นักเรียนท่ัวไป 

คุณสมบัติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี ๑   หลักฐานท่ีใช�สมัครเข�าเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี ๑  

 

๑. มีอายุครบ ๖ ป1บริบูรณ  หรือ ยCางเข�าป1ท่ี ๗  คือ 
    ผู�เกิดในป1 พ.ศ. ๒๕๕๓ (นบัถึงวันท่ี ๑๖  
    พฤษภาคม ๒๕๖๑) หรือจบการศึกษาชั้นปฐมวัย   
๒. มีภูมิลําเนาอยูCในเขตกรุงเทพมหานคร  (ดูจาก 
    ทะเบียนบ�านฉบับจริง)หากผู�สมัครมีทะเบียน 
    บ�านอยูCตCางจังหวัด และแจ�งวCาจะย�ายภายหลัง      
    ให�ผู�ปกครองไปดําเนินการให�เสร็จสิ้นกCอนวัน 
    รับมอบตัวนักเรียน 

 

๑. ใบสมัคร ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน คํารับรอง 
    ของผู�นําชุมชน ตามแบบของโรงเรียน 
๒. สําเนาทะเบียนบ�านของ นักเรียนมีท่ีอยูCในกรุงเทพฯ 
๓. สําเนาทะเบียนบ�านของ บิดาและมารดา                 
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา / มารดา /     
    ผู�ปกครอง 
๕. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) 
๖. หลักฐานการจบชั้นปฐมวัย(ถ�ามี) หรือ ใบรับรอง 
    การเป@นนักเรียน 
๗. รูปถCายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จํานวน ๓ รูป 
๘. อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................... 

(หลักฐานท่ีใช�ในการสมัคร ใช�สําเนาอย6างละ ๑ ชุด   
พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง) 
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ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๑   นักเรยีนท่ัวไป 

คุณสมบัติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๑   หลักฐานท่ีใช�สมัครเข�าเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๑   

 

๑. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป1ท่ี ๖  ตาม 
    หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทCา   
    หรือกําลังศึกษาอยูCในชั้นประถมศึกษาป1ท่ี ๖    
    ป1การศึกษา ๒๕๖๐   หรือเทียบเทCา   
๒. มีภูมิลําเนาอยูCในเขตกรุงเทพมหานคร  (ดูจาก 
    ทะเบียนบ�านฉบับจริง)หากผู�สมัครมีทะเบียน 
    บ�านอยูCตCางจังหวัด และแจ�งวCาจะย�ายภายหลัง      
    ให�ผู�ปกครองไปดําเนินการให�เสร็จสิ้นกCอนวัน 
    รับมอบตัวนักเรียน 
๓. อายุไมCเกิน ๑๖ ป1 และเป@นโสด 
 

 

๑. ใบสมัคร ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน คํารับรอง 
    ของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีอยูCใกล�ภูมิลําเนาของ 
    เด็ก และคํารับรองของกํานัน  ผู�ใหญCบ�าน หรือ 
    ผู�นําชุมชน ตามแบบของโรงเรียน 
๒. สําเนาทะเบียนบ�านของ นักเรียนมีท่ีอยูCในกรุงเทพฯ 
๓. สําเนาทะเบียนบ�านของ บิดา/มารดา/ผู�ปกครอง                
๔. สําเนาหลักฐานจบการศึกษาชั้น ป.๖ และ/หรือ 
    สําเนาใบ ปพ.๑ (ผลการเรียน)   
๕. ใบรับรองผลการเรียน/การเป@นนักเรียน 
๖. รูปถCายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จํานวน  ๓ รูป 
๗. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................... 

 (หลักฐานท่ีใช�ในการสมัคร ใช�สําเนาอย6างละ ๑ ชุด  
พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง) 

 
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๔  นักเรยีนท่ัวไป 

คุณสมบัติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๔   หลักฐานท่ีใช�สมัครเข�าเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๔   

 

๑. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี ๓  ตาม 
    หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทCา   
    หรือกําลังศึกษาอยูCในชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี ๓ 
    ป1การศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทCา 
๒. มีภูมิลําเนาอยูCในเขตกรุงเทพมหานคร  (ดูจาก 
    ทะเบียนบ�านฉบับจริง)หากผู�สมัครมีทะเบียน 
    บ�านอยูCตCางจังหวัด และแจ�งวCาจะย�ายภายหลัง      
    ให�ผู�ปกครองไปดําเนินการให�เสร็จกCอนวัน 
    รับมอบตัวนักเรียน 
๓. อายุไมCเกิน ๑๘ ป1 และเป@นโสด 
 

 

๑. ใบสมัคร ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน คํารับรอง 
    ของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีอยูCใกล�ภูมิลําเนาของ 
    เด็ก และคํารับรองของกํานัน ผู�ใหญCบ�าน หรือ 
    ผู�นําชุมชน ตามแบบของโรงเรียน 
๒. สําเนาทะเบียนบ�านของนักเรียนมีท่ีอยูCในกรุงเทพฯ 
๓. สําเนาทะเบียนบ�านของ บิดา/มารดา/ผู�ปกครอง                
๔. สําเนาหลักฐานจบการศึกษาชั้น ม.๓ และ/หรือ 
    สําเนาใบ ปพ.๑ (ผลการเรียน) 
๕. ใบรับรองผลการเรียน/การเป@นนักเรียน 
๖. รูปถCายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จํานวน  ๓ รูป 
๗. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................... 

(หลักฐานท่ีใช�ในการสมัคร ใช�สําเนาอย6างละ ๑ ชุด  
พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง) 

 



 
- ๔ – 

 
๒. กําหนดการ 

กําหนดการรับสมัคร  คัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว กําหนดวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

☺ ขอรับใบสมัคร ท่ีห�องวิชาการ อาคาร ๒   
ต้ังแตCบัดนี้ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑ 

ใน  วัน / เวลา ราชการ 

☺ รับสมัคร  ๒๑ – ๒๕  กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 

☺ พิจารณาคัดเลือก ๒ – ๖  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

☺ ประกาศผล และแจ�งผลการคัดเลือก 
๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

☺ นักเรียนรายงานตัว ตอบยืนยันการเข�าเรียน และรับเอกสารมอบตัว 

☺ มอบตัวเข�าเรียน (พานักเรียนไปมอบตัวและสCงเอกสารมอบตัว)  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

             สิทธิชัย  พุฒกลาง 
                  (นายสิทธิชัย  พุฒกลาง) 

                   ผู�อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปOญญานุกูล 
                  รักษาการในตําแหนCง  ผู�อํานวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค  

 
 
                  ………..…รCาง/พิมพ  
                 ..............ทาน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการรับสมัคร  คัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ป1การศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค   แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ 

กําหนดการรับสมัคร  คัดเลือก  
ประกาศผล  รายงานตัว และ มอบตัว 

อนุบาล ๑,  ประถมศึกษาป ที่ ๑ 
มัธยมศึกษาป ที่ ๑ และ มัธยมศึกษาป ที่ ๔-๖ 

หลักฐานการสมัครเรียน 

☺ ขอรับใบสมัคร ที่ห�องวิชาการ อาคาร ๒  หรือ  
     ดาวน โหลดใบสมัคร  จาก   www. pbps.go.th 

ตั้งแตCบัดนี้  – ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑ 
ในวัน เวลา ราชการ    

 

๑. ใบสมัคร ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน คํารับรอง 
    ของผู�นําชุมชน ตามแบบของโรงเรียน 
๒. สําเนาทะเบียนบ�านของนักเรียนมีที่อยูCใน กรุงเทพฯ 
    และสําเนาทะเบียนบ�านของ บิดา/มารดา/ผู�ปกครอง 
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา/มาดา/ผู�ปกครอง 
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 ใช�สําเนาจบ ป.๑-๕  
๗. รูปถCายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จํานวน ๓ (ติดบัตร  ติดใบสมัคร) 
๘. อื่นๆ (ระบุ)...................................................... 

(หลักฐานที่ใช�ในการสมัคร ใช�สําเนาอย6างละ ๑ ชุด 
                      พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง) 

☺ รับสมัคร  
๒๑ – ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

☺ พิจารณาคัดเลอืก 
๒ – ๖  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

☺ ประกาศผล และแจ�งผลการคัดเลอืก 
วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

☺ นักเรียนรายงานตัว และตอบยืนยันการเข�าเรียน 
วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

☺ มอบตัวเข�าเรียน   
วันที่  ๑๐  พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

  หมายเหตุ  ๑. ระดับชั้นเคลื่อน (อนุบาล ๒ ,ป.๒-ป.๖, ม.๒-ม.๓   ให�นําหลักฐาน (สําเนาทะเบียนบ�าน สําเนาบัตรประชาชน ของบิดา มารดา ผู�ปกครอง และของนักเรียน) 
        พร�อมด�วยผลการเรียน ที่และผลการเรียนผCานทุกรายวิชา (ป.พ.๖ หรือ ปพ.๑) ทุกระดับชั้น ของนักเรียนมาติดตCอ หรือมาสมัคร  วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 



    ๒. วันสมัครต�องพานักเรียนไปด�วย แตCงชุดนักเรียนให�เรียบร�อย ตามระเบียบการแตCงกายของนักเรียน 

ติดตCอสอบถามได�ที่ ๐๒-๒๔๕-๐๔๔๘  ตCอ ๑๑๙ (วิชาการ) 





 


