การเตรียมความพร้อมของนักเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ปีการศึกษา 2565
สิ่งของที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนชาย เตรียมดังนี้
- เสื้อนักเรียนสีขาวแบบคอเชิ้ต ปักอักษรย่อ ร.ป.ค. 50 ที่อกด้านขวา
ชื่อ-สกุลที่อกด้านซ้าย ด้วยด้ายสีน้าเงิน
- ม.๑ ปักจุด ๑ จุด ที่ปกเสื้อด้านขวาด้วยด้ายสีน้าเงิน
- ม.4 ปักดาว 5 แฉก 1 ดวง ที่ปกเสื้อด้านขวาด้วยสีน้าเงิน
- กางเกงนักเรียนสีด้า เข็มขัดนักเรียนสีด้า
- รองเท้าผ้าใบสีด้าหุุ้มส้น แบบมีเชือกผูก
- ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
- กางเกงวอร์มสีด้า 2 ตัว และเสื้อยืดคอโปโลสีขาว
- ของใช้ ที่ จ้ าเป็ น เบื้ อ งต้ น เช่ น ผ้ า เช็ ด ตั ว ไม้ แ ขวนเสื้ อ สบู่ ขั น น้้ า
ยาสี ฟั น กางเกงขาสั้ น ความยาวใหุ้ เลยเข่ า ลงมาหุาน่ อ ง ชุ ด ล้ า ลอง
รองเท้าแตะ ตะกร้าเสื้อผ้า กะละมัง แก้วน้้า ช้อน
- จอบ 1 ด้าม ส้าหุรับท้างานอาชีพ
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนหญิง เตรียมดังนี้
- เสื้อนักเรียนสีขาวแบบคอเชิ้ต ปักอักษรย่อ ร.ป.ค. 50 ที่อกด้านขวา
ชื่อ-สกุล ที่อกด้านซ้าย ปักดาว 5 แฉก 1 ดวง ที่ปกเสื้อด้านขวา
- กระโปรงนักเรียนสีกรมท่า
- รองเท้าผ้าใบสีด้า ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
- กางเกงวอร์มสีด้า 2 ตัว และเสื้อยืดคอโปโลสีขาว
- ของใช้ที่จ้าเป็นเบื้องต้น เช่น ผ้าเช็ดตัว ไม้แขวนเสื้อ สบู่ ขันน้้า
ยาสีฟัน กางเกงขาสั้นความยาวใหุ้เลยเข่าลงมา ชุดล้าลอง รองเท้าแตะ
ตะกร้าเสื้อผ้า กะละมัง แก้วน้้า ช้อน
- จอบ 1 ด้ามส้าหุรับท้างานอาชีพ
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนหญิง เตรียมดังนี้
- เสื้อนักเรียนสีขาวคอปกทหุารเรือ ปักอักษรย่อ ร.ป.ค. 50 ที่อกด้านขวา
ชื่อ-สกุล ที่อกด้านซ้าย ด้วยด้ายสีน้าเงิน ปักจุด 1 จุด ที่ปกเสื้อด้านขวา
ด้วยด้ายสีน้าเงิน, ผูกโบสีน้าเงิน
- กระโปรงนักเรียนสีกรมท่า
- รองเท้าผ้าใบสีด้า ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
- กางเกงวอร์มสีด้า ๒ ตัว และเสื้อยืดคอโปโลสีขาว
- ของใช้ที่จ้าเป็นเบื้องต้น เช่น ผ้าเช็ดตัว ไม้แขวนเสื้อ สบู่ ขันน้้า
ยาสีฟัน กางเกงขาสั้นความยาวใหุ้เลยเข่าลงมา ชุดล้าลอง รองเท้าแตะ

ตะกร้าเสื้อผ้า กะละมัง แก้วน้้า ช้อน
- จอบ 1 ด้ามส้าหุรับท้างานอาชีพ
4. นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา เตรียมดังนี้
- เสื้อนักเรียนสีขาวปกคอบัว (ป.1-ป.4) เสื้อนักเรียนสีขาวปกคอทหุารเรือ
(ป.5-ป.6) ปักอักษรย่อ ร.ป.ค. ๕๐. ที่อกด้านขวา ชื่อ-สกุลที่อกด้านซ้าย
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ด้วยด้ายสีน้าเงิน ผูกโบสีน้าเงิน
เพื่อเข้าเรียน
- กระโปรงนักเรียนสีด้า
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- รองเท้าผ้าใบสีด้า ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
- กางเกงวอร์มสีด้า ๒ ตัว และเสื้อยืดคอโปโลสีขาว
ปีการศึกษา 2565
- ของใช้ที่จ้าเป็นเช่นเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
5. นักเรียนชายชั้นประถมศึกษา ควรเตรียมดังนี้
- เสื้อนักเรียนสีขาวแบบคอเชิ้ต ปักอักษรย่อ ร.ป.ค. 50 ที่อกด้านขวา
ชื่อ-สกุลที่อกด้านซ้าย ด้วยด้ายสีน้าเงิน
- กางเกงนักเรียนสีด้า เข็มขัดสีด้า เสื้อยืดคอโปโลสีขาว
- รองเท้าผ้าใบสีด้าหุุ้มส้นปลายเท้า แบบมีเชือกผูก
- กางเกงวอร์มสีด้า ๒ ตัว และเสื้อยืดคอโปโลสีขาว
- ของใช้ที่จ้าเป็นเช่นเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ห้ามนักเรียนนาสิ่งของต่อไปนี้มาใช้ในโรงเรียน
1. โทรศัพท์ส่วนตัว
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น เตารีด เครื่องรีดผม กระติกน้้าร้อน ฯลฯ
3. วิทยุไฟฟ้า เครื่องประดับที่มีราคาแพง และกล้องถ่ายรูป ฯลฯ
4. กางเกงยีนส์ เสื้อผ้ารัดรูป เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นเลยเข่าขึ้นไป
5. สิ่งเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด
หมายเหตุ
1. นักเรียนทุกคนต้องเตรียมเงินคนละ 530 บาท ส้าหุรับการท้าประกันชีวิต
ประกันความเสียหุาย ประกันถาดอาหุาร และคู่มือนักเรียน
2. นักเรียนที่สมัครเข้า ม.1, ม.4 ใหุ้น้าส้าเนา ปพ.1 ที่แสดงการจบการศึกษา
ระดั บ ชั้ น ป.6, ม.3 มาแสดงด้ ว ยพร้ อ มหุลั ก ฐานอื่ น ที่ ข าดมาเพิ่ ม เติ ม
ในวันที่รายงานตัว
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
3. นักเรียนที่เข้าชั้นเคลื่อนทุกระดับใหุ้น้าหุลักฐานการย้ายและหุนังสือส่งตัว
101 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ต.โนนสมบูรณ์
จากโรงเรียนเดิมมาด้วย (ระดับประถมศึกษาต้องน้า ปพ.1 ที่มีเกรด ตั้งแต่
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110
ชั้น ป.1 จนถึงชั้นสุดท้ายก่อนที่สมัครเข้าเรียน)
 มีนัสกมัเรีคยรเรีนชาย
(ระดัตามความสมั
บประถมศึกคษารใจม.ต้น ม.ปลาย)
โทรศัพท์ 043-267223 มือถือ 0๘๔-๗๔๒๗๖๙๙,
4. นักเรียน ม.4
ยน รด.
๕. จัดเตรียมชุดลูกเสือ/ เนตรนารี ดังนี้ ลูกเสือส้ารอง (ป.๑–ป.๓),
08๐-๖๙๓๖๔๙๖ , 089-0756963
ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ (ป.๔-ป.๖), ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหุญ่ (ม.๑-ม.๓)
และลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ (ม.๔-ม.๖)

6) ระดับชั้นที่รับสมัคร
 จานวนที่รับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 35 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 160 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 80 คน
ชั้นอื่น ๆ (กรณีที่มีนักเรียนย้ายออก)
7) วัน เวลา ที่รับสมัคร
 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พ.ค. 65 ไม่เว้นวันหุยุดราชการ
8) หลักฐานการรับสมัคร
8.1 ใบสมัครของโรงเรียนราชประชานุเคราะหุ์ 50
8.2 ส้าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และของนักเรียนที่สมัคร
ส้าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน กรณีนักเรียนที่ไม่มีบิดา-มารดา
ใหุ้มีทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย
8.3 ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่าก้าลังเรียนอยู่ชั้น ป.6, ม.3
(ปพ.7) หุรือเทียบเท่า หุรือใบ ปพ.1 หุรือประกาศนียบัตร
ปพ.2/ สูติบัตรส้าหุรับนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ป.1
8.4 ใบรับรองจากผู้บริหุารสถานศึกษาที่อยู่ใกล้ภูมิล้าเนา หุรือ
ใบรับรองของก้านันผู้ใหุญ่บ้าน หุรือผู้น้าชุมชน ตามแบบที่โรงเรียน
ก้าหุนด
8.5 รูปถ่ายนักเรียนไม่สวมหุมวกหุรือแว่นตาด้า ขนาด 1.๕ นิ้ว
และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ้านวน 3 รูป
8.6 หุลักฐานอื่นที่จ้าเป็น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบมรณบัตร
บิดา -มารดา สูติบัตรของนักเรียน
9) คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร
 นักเรียนที่สมัครเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เกิดในปี พ.ศ. 2558
หุรือก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
 นักเรียนที่สมัครเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องส้าเร็จการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หุรือเทียบเท่า
 นักเรียนที่สมัครเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องส้าเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หุรือเทียบเท่า

เครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียน วันจันทร์ – วันอาทิตย์

กิจวัตรประจาวันนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐
เวลา 05.๒0 น. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
(ออกก้าลังกาย)
เวลา 05.30 น. กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เวลา 06.00 น. กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย (อาบน้้าแต่งตัว)
เวลา 07.00 น. กิจกรรมหุลักโภชนาการ (อาหุารเช้า)
เวลา 0๗.๕0 น. กิจกรรมหุลักไตรรงค์ (กิจกรรมหุน้าเสาธง)
เวลา 08.๓0 น. เข้าเรียนภาคเช้า
เวลา 1๑.๓0 น. กิจกรรมหุลักโภชนาการ (อาหุารกลางวัน)
เวลา 1๒.๓0 น. เข้าเรียนภาคบ่าย
เวลา 15.30 น. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามหุลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (เข้ากลุ่มฝึกอาชีพ)
เวลา 16.๓0 น. กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เวลา 17.00 น. กิจกรรมหุลักโภชนาการ (อาหุารเย็น)
เวลา 18.00 น. กิจกรรมหุลักไตรรงค์ (เข้าแถวตอนเย็น)
เวลา 18.20 น. กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย (อาบน้้า)
เวลา 19.๓0 น. พร้อมกันที่หุอนอน อบรม ร้องเพลงมาร์ช
พ่อแหุ่งแผ่นดิน ภูมิพลังแผ่นดิน สวดมนต์ยาว
เพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา 2๑.๐0 น. เข้านอน/ อ่านหุนังสือ/ ท้าการบ้าน
วันเสาร์ (วันเรารักโรงเรียน/ โรงเรียนสวยด้วยมือเรา)
ภาคเช้า กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานฯ (5 ส.) และกลุ่มอาชีพ
วันอาทิตย์ (กิจกรรมส่วนตัว/ พัฒนาหุอนอน/ กลุ่มอาชีพ/
สุนทรียภาพ)
หมายเหตุ ส้ารวจจ้านวนนักเรียนทุกกิจกรรม เช้า-กลางวัน-เย็น

 เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภทดังนี้
(1) เด็กที่ถูกบังคับใหุ้ขายแรงงาน หุรือแรงงานเด็ก :
เด็กที่ถูกบังคับใหุ้ท้างานก่อนวัยอันควร
(2) เด็กเร่ร่อน : เด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยพักพิงเป็นหุลักแหุล่งแน่นอน
(3) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ หุรือโสเภณีเด็ก : เด็กที่สมัครใจ
หุรือถูกล่อลวงใหุ้ไปขายบริการ
(4) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/ ก้าพร้า: เด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยก
หุย่าร้าง ถูกทอดทิ้ง
(5) เด็กที่ถูกท้าร้ายทารุณ: เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกายทางเพศ
หุรือทางจิตใจ
(6) เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ): ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย
ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
(7) เด็กในชนกลุ่มน้อย: ชาวเขา ชาวเล
(8) เด็กที่มีปัญหุาเกี่ยวกับสารเสพติด: เด็กที่ติดสารระเหุย
อยู่ในภาวะแวดล้อมที่เสี่ยง
(9) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หุรือโรคติดต่อร้ายแรง
ที่สังคมรังเกียจ: เด็กที่พ่อแม่เป็นโรคเอดส์
(10) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน: เด็กที่ท้าผิด
และอยู่ในสถานพินิจ
ปฏิทินกาหนดการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
กิจกรรม
รับสมัคร
ประกาศผลการคัดเลือก
นักเรียนรายงานตัวยืนยันการเข้าเรียน
นักเรียนใหม่รายงานตัวเข้าค่ายฝึกทักษะ
นักเรียนประจา
นักเรียนทุกคนเข้าโรงเรียนปฐมนิเทศ/
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกคน/ รายงานตัว
เข้าหอนอน
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วัน เดือน ปี
บัดนี้ - 16 พ.ค. 65
๒ พ.ค. 65
๕ พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65

17 พ.ค. 65

หมายเหตุ นักเรียนใหุม่มารายงานตัวในวันที่ 13 พ.ค. 65
นักเรียนเก่ามารายงานตัวในวันที่ 16 พ.ค. 65

