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โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์50 
101 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ต.โนนสมบูรณ์     

          อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 
          โทรศัพท์ 043-267223 มือถือ 0๘๔-๗๔๒๗๖๙๙, 
          08๐-๖๙๓๖๔๙๖ , 063-4144653 
 

               การเตรียมความพรอ้มของนักเรียน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ปีการศึกษา 2566 
  สิ่งของที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันที่ 15 พฤษภาคม  2566 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   นักเรียนชาย เตรียมดังน้ี 
-    เสื้อนักเรียนสีขาวแบบคอเชิ้ต ปักอักษรย่อ ร.ป.ค. 50 ที่อกด้านขวา 
ชื่อ-สกุลที่อกด้านซ้าย ด้วยด้ายสีน้ำเงิน 
-    ม.๑ ปักจุด ๑ จุด ที่ปกเสื้อด้านขวาด้วยด้ายสีน้ำเงิน 
-    ม.4 ปกัดาว 5 แฉก 1 ดวง ที่ปกเสื้อด้านขวาด้วยสีน้ำเงิน 
-   กางเกงนักเรียนสีดำ เข็มขัดนักเรียนสีดำ 
-   รองเท้าผ้าใบสีดำหุ้มส้น แบบมีเชือกผูก 
-   ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย 
-   กางเกงวอร์มสีดำ 2 ตัว และเสื้อยืดคอโปโลสีขาว 
-   ของใช้ที่จำเป็นเบื้องต้น เช่น ผ้าเช็ดตัว ไม้แขวนเสื้อ สบู่ ขันน้ำ            
ยาสีฟัน กางเกงขาสั้นความยาวให้ เลยเข่าลงมาหาน่อง  ชุดลำลอง  
รองเท้าแตะ ตะกร้าเสื้อผ้า กะละมัง แก้วน้ำ ช้อน 
-   จอบ 1 ด้าม สำหรับทำงานอาชีพ 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนหญิง เตรียมดังน้ี 
-   เสื้อนักเรียนสีขาวแบบคอเชิ้ต ปักอกัษรย่อ ร.ป.ค. 50 ที่อกด้านขวา 
ชื่อ-สกุล ท่ีอกด้านซ้าย ปักดาว 5 แฉก 1 ดวง ที่ปกเสื้อด้านขวา              
-   กระโปรงนักเรียนสีกรมท่า  
-   รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย 
-   กางเกงวอร์มสีดำ 2 ตัว และเสื้อยืดคอโปโลสีขาว 
-   ของใช้ที่จำเป็นเบื้องต้น เช่น ผ้าเช็ดตัว ไม้แขวนเสื้อ สบู่ ขันน้ำ 
ยาสีฟัน กางเกงขาสั้นความยาวให้เลยเข่าลงมา ชุดลำลอง รองเท้าแตะ 
ตะกร้าเสื้อผ้า กะละมัง แก้วน้ำ ช้อน 
-    จอบ 1 ด้ามสำหรับทำงานอาชีพ 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนหญิง เตรียมดังน้ี 
-  เสื้อนักเรียนสีขาวคอปกทหารเรือ ปักอกัษรย่อ ร.ป.ค. 50 ที่อกด้านขวา 
ชื่อ-สกุล ที่อกด้านซ้าย ด้วยด้ายสีน้ำเงิน ปักจุด 1 จุด ที่ปกเสื้อด้านขวา
ด้วยด้ายสีน้ำเงิน, ผูกโบสีน้ำเงิน 
-   กระโปรงนักเรียนสีกรมท่า    
-   รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย 
 -   กางเกงวอร์มสีดำ ๒ ตัว และเสื้อยืดคอโปโลสีขาว 
-    ของใช้ที่จำเป็นเบื้องต้น เช่น ผ้าเช็ดตัว ไม้แขวนเสื้อ สบู่ ขันน้ำ  
ยาสีฟัน กางเกงขาสั้นความยาวให้เลยเข่าลงมา ชุดลำลอง รองเท้าแตะ  
 

ตะกร้าเสื้อผ้า กะละมัง แก้วน้ำ ช้อน 
-  จอบ 1 ด้ามสำหรับทำงานอาชีพ 
4. นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา เตรียมดังน้ี 
-  เสื้อนักเรียนสีขาวปกคอบัว (ป.1-ป.4) เสื้อนักเรียนสีขาวปกคอทหารเรือ
(ป.5-ป.6) ปักอักษรย่อ ร.ป.ค. ๕๐. ที่อกด้านขวา ชื่อ-สกุลที่อกด้านซ้าย   
ด้วยด้ายสีน้ำเงิน ผูกโบสีน้ำเงิน 
-  กระโปรงนักเรียนสีดำ    
-  รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย 
-  กางเกงวอร์มสีดำ ๒ ตัว และเสื้อยืดคอโปโลสีขาว 
-  ของใช้ที่จำเป็นเช่นเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
5. นักเรียนชายชั้นประถมศึกษา ควรเตรียมดังน้ี 
-  เสื้อนักเรียนสีขาวแบบคอเชิ้ต ปักอักษรย่อ ร.ป.ค. 50  ที่อกด้านขวา    
ชื่อ-สกุลที่อกด้านซ้าย ด้วยด้ายสีน้ำเงิน 
-  กางเกงนักเรียนสีดำ เข็มขัดสีดำ เสื้อยืดคอโปโลสีขาว  
-  รองเท้าผ้าใบสีดำหุ้มส้นปลายเท้า แบบมีเชือกผูก 
-  กางเกงวอร์มสีดำ ๒ ตัว และเสื้อยืดคอโปโลสีขาว 
-  ของใช้ที่จำเป็นเช่นเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ห้ามนักเรียนนำสิ่งของต่อไปน้ีมาใช้ในโรงเรียน 
1. โทรศัพท์ส่วนตัว 
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น เตารีด เครื่องรีดผม กระติกน้ำร้อน ฯลฯ   
3. วิทยุไฟฟ้า เครื่องประดับที่มีราคาแพง และกล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
4. กางเกงยีนส์ เสื้อผ้ารัดรูป เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นเลยเข่าข้ึนไป 
5. สิ่งเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด  
หมายเหตุ    
1. นักเรียนทุกคนต้องเตรียมเงินคนละ 530 บาท สำหรับการทำประกันชีวิต 
ประกันความเสียหาย ประกันถาดอาหาร และคู่มือนักเรียน  
2. นักเรียนที่สมัครเข้า ม.1, ม.4 ให้นำสำเนา ปพ.1 ที่แสดงการจบการศึกษา 
ระดับชั้น ป.6, ม.3 มาแสดงด้วยพร้อมหลักฐานอื่นที่ขาดมาเพ่ิมเติม          
ในวันที่รายงานตัว 
3. นักเรียนที่เข้าชั้นเคลื่อนทุกระดับให้นำหลักฐานการย้ายและหนังสือส่งตัว
จากโรงเรียนเดิมมาด้วย (ระดับประถมศึกษาต้องนำ ปพ.1 ท่ีมีเกรด ต้ังแต่
ชั้น ป.1 จนถึงชั้นสุดท้ายก่อนที่สมัครเข้าเรียน) 
4. นักเรียน ม.4 มีสมัครเรียน รด. ตามความสมัครใจ   
๕. จัดเตรียมชุดลูกเสือ/ เนตรนารี ดังน้ี ลูกเสือสำรอง (ป.๑–ป.๓),         
ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ (ป.๔-ป.๖), ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.๑-ม.๓)  
และลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ (ม.๔-ม.๖) 
 



  

กิจวัตรประจำวันนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๕๐ 
เวลา 05.๒0 น. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
                     (ออกกำลังกาย) 
เวลา 05.30 น. กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
เวลา 06.00 น. กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย (อาบน้ำแต่งตัว) 
เวลา 07.00 น. กิจกรรมหลักโภชนาการ (อาหารเช้า) 
เวลา 0๗.๕0 น. กิจกรรมหลักไตรรงค์ (กิจกรรมหน้าเสาธง) 
เวลา 08.๓0 น. เข้าเรียนภาคเช้า 
เวลา 1๑.๓0 น. กิจกรรมหลักโภชนาการ (อาหารกลางวัน) 
เวลา 1๒.๓0 น. เข้าเรียนภาคบ่าย 
เวลา 15.30 น. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรชัญา 

       ของเศรษฐกิจพอเพียง (เข้ากลุ่มฝึกอาชีพ) 
เวลา 16.๓0 น. กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
เวลา 17.00 น. กิจกรรมหลักโภชนาการ (อาหารเย็น) 
เวลา 18.00 น. กิจกรรมหลักไตรรงค์ (เข้าแถวตอนเย็น)  
เวลา 18.20 น. กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย (อาบน้ำ) 
เวลา 19.๓0 น. พร้อมกันที่หอนอน อบรม ร้องเพลงมารช์   
                     พ่อแห่งแผ่นดิน ภูมิพลังแผ่นดิน สวดมนต์ยาว             
                     เพลงสรรเสริญพระบารมี  
เวลา 2๑.๐0 น. เข้านอน/ อ่านหนังสือ/ ทำการบ้าน 
วันเสาร์    (วันเรารักโรงเรียน/ โรงเรียนสวยด้วยมือเรา) 
  ภาคเช้า  กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานฯ (5 ส.) และกลุ่มอาชีพ 
วันอาทิตย์  (กิจกรรมส่วนตัว/ พัฒนาหอนอน/ กลุ่มอาชีพ/ 
               สุนทรียภาพ)  
 หมายเหตุ  สำรวจจำนวนนักเรียนทุกกิจกรรม เช้า-กลางวัน-เย็น      

 

• เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภทดังน้ี 
(1) เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก :  

เด็กที่ถูกบังคับให้ทำงานก่อนวัยอันควร 
(2) เด็กเร่ร่อน : เด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยพักพิงเป็นหลักแหล่งแน่นอน 
(3) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ หรือโสเภณีเด็ก : เด็กที่สมัครใจ          

หรือถูกล่อลวงให้ไปขายบริการ 
(4) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/ กำพร้า: เด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยก   

หย่าร้าง ถูกทอดทิ้ง 
(5) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ: เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกายทางเพศ  

หรือทางจิตใจ 
(6) เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ): ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย 

ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี 
(7) เด็กในชนกลุ่มน้อย: ชาวเขา ชาวเล 
(8) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด: เด็กที่ติดสารระเหย 

อยู่ในภาวะแวดล้อมที่เสี่ยง 
(9) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรง 

ที่สังคมรังเกียจ: เด็กที่พ่อแม่เป็นโรคเอดส์ 
(10)  เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน: เด็กที่ทำผิด   

และอยู่ในสถานพินิจ 
 

ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว 
กิจกรรม วัน เดือน ป ี

รับสมัคร บัดนี ้- 16 พ.ค. 66 
ประกาศผลการคัดเลือก ๒ พ.ค. 66 
นักเรียนรายงานตัวยืนยันการเข้าเรียน ๕ พ.ค. 66 

นักเรียนทุกคนเข้าโรงเรียน/ปฐมนิเทศนักเรียน/        
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกคน/ รายงานตัว           
เข้าหอนอน 

15 พ.ค.  66 

เปิดภาคเรียนท่ี  1/2566 16 พ.ค.  66 

 
 
 
 
 
 
 

6) ระดับชั้นที่รับสมัคร  
       •  จำนวนที่รับนักเรียน 
          ประถมศึกษาปีที่    1   จำนวน     35   คน 
          มัธยมศึกษาปีที่     1   จำนวน    160   คน 
          มัธยมศึกษาปีที่     4   จำนวน      80  คน        
          ชั้นอื่น ๆ (กรณีที่มีนักเรียนย้ายออก) 
 7) วัน เวลา ที่รับสมัคร  
       •   รับสมัคร ต้ังแต่บัดน้ี - 16 พ.ค. 66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
8) หลักฐานการรับสมัคร  
8.1  ใบสมัครของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 
8.2  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และของนักเรียนที่สมัคร  
สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน กรณีนักเรียนที่ไม่มีบิดา-มารดา                 
ให้มีทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 
8.3  ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังเรียนอยู่ชั้น ป.6, ม.3 
(ปพ.7) หรือเทียบเท่า หรือใบ ปพ.1 หรือประกาศนียบัตร   
ปพ.2/ สูติบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ป.1   
8.4  ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้ภูมิลำเนา  หรือ  
ใบรับรองของกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน ตามแบบที่โรงเรียน
กำหนด 
8.5 รูปถ่ายนักเรียนไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1.๕ น้ิว   
และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป 
8.6  หลักฐานอื่นที่จำเป็น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบมรณบัตร 
บิดา -มารดา สูติบัตรของนักเรียน  
9) คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร 
•  นักเรียนที่สมัครเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เกิดในปี พ.ศ. 2559  
หรือก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
 •  นักเรียนที่สมัครเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 •  นักเรียนที่สมัครเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องสำเร็จการศึกษา             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 
 
     
    

 เคร่ืองแบบการแต่งกายของนักเรียน  วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 
             


