ประกาศโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
ที่ 001 /2562
เรื่ อง การจัดสรรจานวนที่รับเข้าเรี ยนให้เครื อข่ายรับนักเรี ยนโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ปี การศึกษา 2562
------------------------------------------ด้วยโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส เป็ นสถานศึกษาที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับผูด้ อ้ ยโอกาสทาง
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด 10 ประเภท เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ซึ่งให้นกั เรี ยนเรี ยนฟรี ตลอดระยะเวลา 12 ปี โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจะดาเนินการรับสมัครนักเรี ยน
เข้าเรี ยน ในปี การศึกษา 2562 เพือ่ ให้การดาเนิ นการรับนักเรี ยนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งตอบสนองความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญ ญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รวมทั้ง
สอดคล้องกับระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนในสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาสาหรับผูด้ อ้ ยโอกาส พ.ศ. 2546 จึงประกาศรายละเอียดในการรับสมัครนักเรี ยนเข้าเรี ยน ในปี การศึกษา
2562 ดังนี้
1. คุณสมบัติของนักเรี ยนที่สมัครเข้าเรี ยน
1.1 ระดับชั้นที่รับเข้าเรี ยนในปี การศึกษา 2562
- ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
มีอายุยา่ งเข้าปี ที่ 7 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุที่กาหนดในกฎกระทรวง กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพือ่ เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (เด็กที่เกิดก่อนวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2555 ) หรื อเป็ นเด็กที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแล้ว
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เป็ นเด็กที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรื อ
เทียบเท่า หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เป็ นเด็กที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรื อ
เทียบเท่า หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2561
1.2 เป็ นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการกาหนด หรื อเป็ นเด็กที่ดอ้ ยโอกาสทาง
การศึกษาในลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนปกติได้
-/1.3 เป็ นเด็กที่…

1.3 เป็ นเด็กที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตพื้นที่บริ การสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2 ได้แก่ อาเภอแว้ง อาเภอตากใบ อาเภอสุไหงโก-ลก อาเภอสุไหงปาดี และอาเภอสุคิริน
1.4 เป็ นเด็กที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตพื้นที่บริ การสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้แก่
จังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส
2. จานวนนักเรี ยนที่รับสมัครเข้าเรี ยนในแต่ละชั้น
2.1 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
จานวน 35 คน
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จานวน 160 คน
2.3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 80 คน
3. กาหนดวันรับสมัคร
3.1 สมั ค รตามสถานที่ เป็ นเครื อ ข่ า ยการรั บ สมั ค ร ตั้ ง แต่ บั ด นี ้ – วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
ตามจานวนที่ได้จดั สรรให้เครื อข่ายการรับสมัคร ดังนี้
หน่ วยงานที่รับสมัคร

1. สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
2. สานักงานเขตพื้นที่มธั ยมศึกษา เขต 15
3. กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 44 จ.ยะลา
4. สานักงานเทศบาลอาเภอสุไหงโก-ลก
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนราธิวาส
6. สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดนราธิวาส
รวมนักเรี ยนที่เครื อข่ายรับสมัครตามที่ได้รับจัดสรร
7. นักเรี ยนเดิมจากโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
รวมนักเรี ยนที่เครื อข่ายรับสมัครตามที่ได้รับจัดสรรและ
นักเรี ยนเดิมจากโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

ระดับชั้น/จานวนนักเรียนได้ รับจัดสรรโควต้า (คน)
ป.1
ม.1
ม.4

6
4
2
2
2

25
20
10
5
5

5
7
1
2
1
1

16
16

65
30
95

17
35
52

3.2 สมัค รโดยตรงที่ โรงเรี ย นศึก ษาสงเคราะห์ น ราธิ วาส
โดยรับสมัครจานวนดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
จานวน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จานวน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จานวน

รวม

ภายในวัน ที่ 21-28 กุ มภาพัน ธ์ 2562
35 คน
160 คน
80 คน
-/4. หลักฐานในการ…

4. หลักฐานในการสมัครเข้าเรี ยน มีดงั นี้
3.1 ใบสมัครของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
3.2 ใบตรวจสอบประวัติผสู ้ มัคร
3.3 คารับรองของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่อยูใ่ กล้กบั ภูมิลาเนาของผูส้ มัคร
3.4 คารับรองของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อผูน้ าชุมชน
3.5 สาเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร บิดา มารดา และผูป้ กครอง (กรณี ผปู ้ กครองไม่ใช่บิดา มารดา)
3.6 สาเนาบัตรประชาชนของผูส้ มัคร บิดา มารดา และผูป้ กครอง (กรณี ผปู ้ กครองไม่ใช่บดิ า มารดา)
3.7 สาเนาสูติบตั ร (ถ้ามี)
3.8 รู ปถ่าย 2 นิ้ว จานวน 3 รู ป (เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4)
3.9 สาเนาหลักฐานแสดงผลการเรี ยน (เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4)
5. ประกาศผล วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
6. รายงานตัวเข้าเรี ยน วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
7. สามารถ Download เอกสาร หรื อศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ http://www.songkrohnara.net

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายมนูญ เสียมไหม)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

