


 
 
 
 

 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 

------------------------------------------------ 
  
  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้จัดทำโครงการที่เป็นลักษณะโรงเรียนประจำพักนอนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และ
อำเภอสะบ้าย้อย) โดยกำหนดให้ 1 อำเภอ มีโรงเรียนประจำพักนอนระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับ
มัธยมศึกษา 1 โรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนยากจน 
นักเรียนที่ไม่มีผู้อุปการะ และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้     
ให้มากทีสุ่ด ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ 
เมื่อวันที่ 27–28 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียน     
ในลักษณะโรงเรียนประจำรวม 37 อำเภอ ประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 35 โรงเรียน 
และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 29 โรงเรียน รวมทั้งสิ ้น 64 แห่ง โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น 

  ในการนี้ เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ          
ช่วยเหลือนักเรียนยากจน นักเรียนที่ไม่มีผู้อุปการะ และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้มากที ่ส ุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จึงประกาศ                
การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปี    
การศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้ 

๑.  เป้าหมาย 
 รับนักเรียนชั ้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ 
(อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) เข้าเรียนเป็นนักเรียนประจำในโรงเรียน      
โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 64 โรงเรียน ตามรายชื่อโรงเรียนแนบท้ายประกาศ  

๒.  คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 
2.1  เป็นครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ตามข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับ

สวัสดิการของรัฐ กรณีไม่ได้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพ่ือรับสวัสดิการของรัฐ ให้นายอำเภอ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน        
หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้พิจารณารับรอง 

๒.2  เป็นนักเรียนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ 
2.3  เป็นนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้         

และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 
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2.4  ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และ    
อำเภอสะบ้าย้อย) 

๒.5  บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะนักเรียน มีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ (อำเภอจะนะ    
อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) 

๒.6  เป็นนักเรียนที่เข้าเรียนหรือกำลังเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษา               
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2.7 ต้องไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง เช่น ทุนภูมิทายาท ทุนโครงการสานฝันการกีฬา     
สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

หมายเหตุ :  1)  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 หรือข้อใดข้อหนึ่ง        
และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2.4 – 2.7 

    2) กรณีการรับนักเรียนระดับชั ้นอนุบาล ให้ขึ ้นอยู ่กับความพร้อมของ
สถานศึกษา เว้นแต่ หากมีเหตุจำเป็นในการรับนักเรียน ให้พิจารณาจากความเดือดร้อนของนักเรียน            
จากผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง หรือการถูกคุกคามจากการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการถูกภัยคุกคาม     
จากยาเสพติด โดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีผู ้แทนสำนักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมพิจารณา 

๓.  สิทธิของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้     

มีสิทธิเป็นนักเรียนประจำของโรงเรียนที่สมัครเข้าเรียน โดยสถานศึกษาจัดที่พัก ครูประจำที่พัก อาหาร 
อุปกรณ์การเรียน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการอยู่อาศัยและการเรียนจนจบหลักสูตร  

๔.  เงื่อนไขของโครงการ 
 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดและอยู่ในความดูแลของโรงเรียน 

๕. การรับสมัคร    
 ๕.๑ ผู้สมัครไปสมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565   

ณ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้) 
 ๕.๒  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
  ๕.๒.๑  ใบสมัครตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
  ๕.๒.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
  ๕.๒.๓  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะ ที่ลงนาม

รับรองสำเนาถูกต้อง 
  5.2.4 เอกสารรับรองผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ  หรือเอกสารที่ได้รับ          

การรับรองว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจากนายอำเภอ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้อำนวยการสถานศึกษารับรอง 
  ๕.๒.5 สำเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นปัจจุบันที่โรงเรียนรับรอง 
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6. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

    โรงเรียนประกาศรายชื ่อผู ้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนที่นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ พิจารณา     
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีผู้แทนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมพิจารณา 

7. การรายงานตัวและมอบตัว 
    นักเรียนที่ผ ่านการพิจารณาเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัด    

ชายแดนภาคใต้ ให้รายงานตัว และมอบตัว ในวันที่ 30 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนที่สมัคร ตั้งแต่เวลา     
08.30 น. – 16.30 น. หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ  

8. การเข้าเรียนตามระบบ   
    กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 

ในการนี ้ นักเรียนที ่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการรับสมัคร การประกาศรายชื ่อผู้ ผ่าน   
คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ การรายงานตัวและมอบตัว และการเข้าเรียนตามระเบียบ ถือเป็นอันสิ้นสุด        
โดยห้ามมิให้มีการรับนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 (กลางคัน) หรือนอกเหนือ
ตามประกาศฉบับนี้  

ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ      
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส         
โคโรนา 2019 (ศบค.) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด (ศบค.จังหวัด) 
และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด 

 ประกาศ  ณ  วันที่            กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 

โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศกึษา 2565 
ประกาศ ณ วันที่          กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

-------------------------------------------- 
รายช่ือโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565   

ที ่ โรงเรียน  สังกัด  อำเภอ  จังหวัด  
1 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป.นราธิวาส เขต 1 เมือง นราธิวาส 
2 บ้านยี่งอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส 
3 บ้านบูเกะสูดอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส 
4 บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส 
5 ชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส 
6 บ้านมูโนะ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก นราธิวาส 
7 นิคมพัฒนา 10  สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส 
8 บ้านบาโงกือเต  สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส 
9 บ้านตาบา  สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส 

10 บ้านกาเด็ง  สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส 
11 บ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128  สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส 
12 บ้านไอร์โซ  สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส 
13 ชุมชนบ้านกรือเซะ  สพป.ปัตตานี เขต 1 เมือง ปัตตานี 
14 บ้านมะปริง  สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 
15 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)  สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 
16 บ้านบางมะรวด  สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 
17 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 

มิตรภาพที่ 148  
สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 

18 ต้นพิกุล  สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 
19 บ้านน้ำใส  สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 
20 บ้านวังกว้าง  สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี 
21 บ้านตะโละไกรทอง  สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี 
22 บ้านช่องแมว  สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 
23 บ้านมะนังยง  สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี 
24 บ้านโลทู  สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี 
25 บ้านพร่อน  สพป.ยะลา เขต 1 เมือง ยะลา 
26 บ้านตะโละหะลอ  สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา 
27 บ้านสะเอะ  สพป.ยะลา เขต 1 กรงปีนัง ยะลา 
28 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 

ที่ระลึก ส.ร.อ. 
สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา 

29 บ้านบาโงยซิแน  สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา 
 

/30. บ้านบันนังดามา 



(2) 
 

ที ่ โรงเรียน  สังกัด  อำเภอ  จังหวัด  
30 บ้านบันนังดามา สพป.ยะลา เขต 2 กาบัง ยะลา 
31 บ้านเยาะ  สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา 
32 บ้านกระอาน  สพป.สงขลา เขต 3 เทพา สงขลา 
33 บ้านบาโหย  สพป.สงขลา เขต 3 สะบ้าย้อย สงขลา 
34 บ้านสะพานเคียน สพป.สงขลา เขต 3 นาทวี สงขลา 
35 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์  สพป.สงขลา เขต 3 จะนะ สงขลา 
36 สวนพระยาวิทยา  สพม.นราธิวาส จะแนะ นราธิวาส 
37 บูกิตประชาอุปถัมภ์  สพม.นราธิวาส เจาะไอร้อง นราธิวาส 
38 บาเจาะ  สพม.นราธิวาส บาเจาะ นราธิวาส 
39 ร่มเกล้า  สพม.นราธิวาส ยี่งอ นราธิวาส 
40 ตันหยงมัส  สพม.นราธิวาส ระแงะ นราธิวาส 
41 เรียงราษฎ์อุปถัมภ์  สพม.นราธิวาส รือเสาะ นราธิวาส 
42 เวียงสุวรรณวิทยาคม  สพม.นราธิวาส แว้ง นราธิวาส 
43 ศรีวารินทร์  สพม.นราธิวาส ศรีสาคร นราธิวาส 
44 สุคิรินวิทยา  สพม.นราธิวาส สุคิริน นราธิวาส 
45 ธัญธารวิทยา  สพม.นราธิวาส สุไหงปาดี นราธิวาส 
46 วังกะพ้อพิทยาคม  สพม.ปัตตานี กะพ้อ ปัตตานี 
47 ทุ่งยางแดงพิทยาคม  สพม.ปัตตานี ทุ่งยางแดง ปัตตานี 
48 วุฒิชัยวิทยา  สพม.ปัตตานี ปานาเระ ปัตตานี 
49 ศิริราษฏ์สามัคคี  สพม.ปัตตานี มายอ ปัตตานี 
50 สายบุรี "แจ้งประคาร"  สพม.ปัตตานี สายบุรี ปัตตานี 
51 แม่ลานวิทยา  สพม.ปัตตานี แม่ลาน ปัตตานี 
52 ไม้แก่นกิตติวิทย์  สพม.ปัตตานี ไม้แก่น ปัตตานี 
53 ประตูโพธิ์วิทยา  สพม.ปัตตานี ยะรัง ปัตตานี 
54 ยาบีบรรณวิทย์  สพม.ปัตตานี หนองจิก ปัตตานี 
55 กาบังพิทยาคม  สพม.ยะลา กาบัง ยะลา 
56 ธารโตวัฑฒวิทย์  สพม.ยะลา ธารโต ยะลา 
57 บันนังสตาวิทยา  สพม.ยะลา บันนังสตา ยะลา 
58 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์  สพม.ยะลา เบตง ยะลา 
59 รามันห์ศิริวิทย์  สพม.ยะลา รามัน ยะลา 
60 ยะหาศิรยานุกูล  สพม.ยะลา ยะหา ยะลา 
61 จะนะชนูปถัมภ์  สพม.สงขลา สตูล จะนะ สงขลา 
62 ทับช้างวิทยาคม  สพม.สงขลา สตูล นาทวี สงขลา 
63 สะบ้าย้อยวิทยา  สพม.สงขลา สตูล สะบ้าย้อย สงขลา 
64 เทพา  สพม.สงขลา สตูล เทพา สงขลา 

------------------------------------------------ 
 



 ใบสมัครเลขที่  /2565  
ใบสมัคร 

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต ้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 เขียนที่ โรงเรียน   
  วันที ่ เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2565  

ข้อมูลนักเรียน  
1.  ชื่อ – นามสกลุ ชื่อเล่น เชื้อชาต ิ สัญชาต ิ  
 เลขประจำตัวประชาชน      -                     -                          -           -         
2.  เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. ศาสนา อายุ ป ี เดือน  
3.  ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน บา้นเลขที ่ หมู่ ถนน   
 ตำบล อำเภอ จังหวัด   
4.  ที่อยู่อาศัยจริงในปัจจบุัน บ้านเลขที่ หมู่ ถนน   
 ตำบล อำเภอ จังหวัด  
 บิดาชื่อ อาชีพ โทรศัพท ์   
 มารดาชื่อ อาชีพ โทรศัพท ์  
 มีพี่น้องร่วมบิดา – มารดาเดียวกัน จำนวน คน เป็นบตุรลำดบัที ่   
5.  สถานภาพทางครอบครัวของบิดา – มารดา  
  อยู่ด้วยกัน   หย่าขาดจากกัน  บิดาถึงแก่กรรม   มารดาถึงแก่กรรม  
  แยกกันอยู่เพราะเหตุอื่นๆ โปรดระบ ุ    
6. ปัจจุบนักำลงัศึกษาระดบัชัน้ โรงเรียน    
 ตำบล อำเภอ จังหวัด  
7.  มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับชั้น  
 โรงเรียน    
 ตำบล อำเภอ จังหวัด    
ข้อมูลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวดัชายแดนภาคใต้  
1.     ครอบครัวมีรายได้ต่อป ี  บาท 
   มีหลักฐานทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ  
   ไม่มี แต่มีการรับรองจาก (ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนนั ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ที่นักเรียนสมัคร)  
   อ่ืน (โปรดระบุ)   
2.     เป็นนักเรียนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ  
 ปัจจุบนัอยู่ในความดูแล (โปรดระบุความเก่ียวข้อง)    
3.     เป็นนักเรียนทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 (โปรดระบุ)   
4.     นักเรียนไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง เช่น ทุนภูมิทายาท ทุนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา

จังหวัดชายแดนใต้ 
5.     กรณีการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เช่น เป็นนักเรียนที่ ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง            

เป็นนักเรียนที่ถูกคุกคามจากการล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติด   

  ลงชื่อ ผู้สมัคร/ผู้ปกครอง  
  ( ) 

  ลงชื่อ ผู้รับสมัคร  
  ( ) 
  วันที ่ เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2565 

 
 

ติดรูปถ่าย 
3 x 4 ซ.ม. 

 



 (2) 

 
สำหรับเจ้าหน้าที่ พร้อมนีไ้ด้แนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้  

1.     รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไมส่วมแว่นตาดำขนาด ๑ นิว้ จำนวน ๒ รูป 
2.     หลักฐานทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ 
   มี 
   ไม่มี แต่มีการรับรองจาก (ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนนั ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ที่นักเรียนสมัคร)  
   อ่ืน (โปรดระบุ)   
3.     หลักฐานที่แสดงว่าเปน็ผูท้ี่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
4.     สำเนาทะเบียนบา้นของผูส้มัคร บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
5.     สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ 
6.     สำเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นปจัจุบันทีโ่รงเรียนรับรอง 
7.     กรณีการรับนักเรียนระดับชัน้อนุบาล 
         เป็นนักเรียนทีไ่ด้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง 
   เป็นนักเรียนที่ถูกคุกคามจากการล่วงละเมิดทางเพศ 
   เป็นนักเรียนที่ถูกภัยคุกคามจากยาเสพติด 
   เป็นนักเรียนที่มีความเดือดร้อนและเหตุจำเป็นอ่ืน (โปรดระบุ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง 
ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 

 ข้าพเจ้า เป็นผู้ปกครองของ  
โดยมีความเก่ียวข้องเป็น ซึ่งอยู่ในความดูแลของข้าพเจ้า เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้าพเจ้าทราบดีว่า กรณีนักเรียนประพฤติหรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสม และไม่เป็นไป
ตามระเบียบของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนต้องตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของนักเรียน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
และมอบนักเรียนให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียน   
ตำบล อำเภอ จังหวัด  
 
 
 ชื่อ – นามสกุล ของนักเรียน   
 
 
 
  ลงชื่อ (ผู้ปกครอง) 

  ( ) 

  วันที่ เดือน พ.ศ. 2565 
 
 
 
  ลงชื่อ (พยาน) 

  ( ) 

  วันที่ เดือน พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบมอบตัวนักเรียน 

โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 
 
 
ข้อมูลของผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) นามสกุล  
เลขประจำตัวประชาชน      -                 -                     -         -     เชื้อชาติ สัญชาติ  
ศาสนา เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. อายุ ปี 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน บาท สถานที่ทำงาน  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ หมู่บ้าน ถนน  
ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์บ้าน  
โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์เคลื่อนที ่    
เป็นผู้ปกครอง ของนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)     
ขอมอบตัวนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)   
ซึ่งอยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าต่อผู้อำนวยการโรงเรียน   
โดยนักเรียนไดผ้่านคุณสมบัติเข้าโครงการ ระดับชั้น ปีการศึกษา    
กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ ตามรายชื่อข้างบนได้ ให้ติดต่อ    
หมายเลขโทรศัพท ์ เกี่ยวข้องเป็น  นักเรียน 
 
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 
 นักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) นามสกุล  
เลขประจำตัวประชาชน     -                 -                     -         -       หมู่เลือด เชื้อชาติ  
สัญชาติ ศาสนา เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. อายุ ปี    
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  หมู่บ้าน ถนน  
ตรอก/ซอย   ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต   
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอรโ์ทรศัพท์     
 ชื่อบิดา นาย  นามสกุล   
เลขประจำตัวประชาชน      -                 -                     -         -     เชื้อชาติ สัญชาติ  
ศาสนา เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. อายุ ปี 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน  บาท  
สถานที่ทำงาน    
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ หมู่บ้าน ถนน  
ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์บ้าน  

 

/หน้า 2 ชื่อมารดา... 

 
 

ติดรูปถ่าย 
นักเรียน 

3 x 4 ซ.ม. 



หน้า 2 

  
 ชื่อมารดา นาง/นางสาว  นามสกุล   
เลขประจำตัวประชาชน      -                 -                     -         -     เชื้อชาติ สัญชาติ  
ศาสนา เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. อายุ ปี 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน  บาท  
สถานที่ทำงาน    
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ หมู่บ้าน ถนน  
ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์บ้าน  
 
สถานภาพการสมรสของบิดา มารดา 
 ❑ สมรสและอยู่ร่วมกัน ❑ สมรส แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 
 ❑ หย่าร้าง ❑ บิดาถึงแก่กรรม ❑ มารดาถึงแก่กรรม ❑ อ่ืน ๆ    
 
นักเรียนอาศัยอยู่กับ นักเรียนมีพ่ีน้องทั้งหมด (รวมตัวนักเรียนด้วย) คน นักเรียนเป็นบุตรคนที่  
 ❑ ไม่มีประวัติการแพ้ยาแพ้อาหาร ❑ เคยมีอาการแพ้ (ระบุ)  
 ❑ ไม่มีโรคประจำตัว ❑ มีโรคประจำตัว (ระบุ)    
 ❑ ไม่เคย หรือ ❑ เคย เข้ารับการบำบัดอาการทางจิตที ่ เมื่อ  
 ❑ ปัญหาสุขภาพอ่ืน ๆ     
 
 ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจในการปกครองนักเรียนที่อยู่ในการปกครองของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้อำนวยการ
โรงเรียน    ในด้านการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม และการเข้าพัก 
ของโรงเรียน หากนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้ากระทำการใด ๆ ที่เป็นการไม่เหมาะสม หรือขัดต่อระเบียบ
ของทางโรงเรียน ข้าพเจ้ายินดีให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครูอาจารย์ที่ ได้รับมอบหมายดำเนินการ           
ตามระเบียบของโรงเรียน และขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 
  ลงชื่อ (ผู้มอบตัว/ผู้ปกครอง) 

  ( ) 

  วันที่ เดือน พ.ศ. 2565 
 
 
 





 
 

 
 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สพท. 
ที่              / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน 
โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต ้ประจำปีการศึกษา 2565 

--------------------------------------- 
 
 ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท. ได้รับมอบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดทำโครงการที่เป็นลักษณะโรงเรียนประจำพักนอนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา          
4 อำเภอ (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) โดยกำหนดให้ 1 อำเภอ มีโรงเรียน
ประจำพักนอนระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ    
และสร้างโอกาสทางการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนยากจน นักเรียนที่ไม่มีผู ้อุปการะ และนักเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มากที่สุด  ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี     
(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 27–28 พฤศจิกายน 2560   
ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรี      
มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สพท. มีโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน จำนวน รร.
โรงเรียน นั้น 

 ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี
การศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สพท. 

๑.๑ (ชื่อ – สกุล)  ที่ปรึกษา 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......... 
๑.๒ (ชื่อ – สกุล) รอง ผอ.สพท. ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการฯ ประธานกรรมการ 
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..........  
๑.๓ (ชื่อ – สกุล) ผอ.รร.ในโครงการฯ ทุกโรงเรียน  กรรมการ 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน.......... 
๑.๔ (ชื่อ – สกุล) อำนวยการ  ประสานงาน กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
๑.๕  (ชื่อ – สกุล) กำหนดแผนงาน งบประมาณ กรรมการ 

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

/1.6 (ชื่อ… 

- ตัวอย่าง - 
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๑.๖ (ชื่อ – สกุล) นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑.๗ (ชื่อ – สกุล) การเบิกจ่ายงบประมาณ กรรมการ 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๑.๘ (ชื่อ – สกุล) งานบุคลากรในโครงการฯ กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑.๙ (ชื่อ – สกุล) ตรวจสอบ  กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
๑.๑๐ (ชื่อ – สกุล) จนท.สพท.ผู้ไดร้ับมอบหมาย มากกว่า 1 คน ได้ กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
๑.๑๑ (ชื่อ – สกุล) บริหารงานโครงการฯ กำกับประสานงาน  กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๑.๑๒ (ชื่อ – สกุล) จนท.ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 (ตำแหน่ง) 

 ให้คณะกรรมการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สพท. ทีไ่ด้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน จุดเน้นโครงการ แผนงานโครงการ งบประมาณ
โครงการ การบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สพท. 
 2. พิจารณาการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับ
สถานศึกษา 
 3. อำนวยการ ประสานงาน ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ของสถานศึกษา             
ในโครงการในภาพรวม และการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้มีผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ         
 4. ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมรายงานผลการดำเนินโครงการ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. คณะกรรมการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับสถานศึกษา 
  2.1 โรงเรียน... ชื่อ รร. ทุก รร. ในโครงการ 

๑) (ชื่อ – สกุล) ประธานกรรมการ 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน.......... 
๒) (ชื่อ – สกุล) รองประธานกรรมการ

    รองผู้อำนวยการโรงเรียน.......... 
๓) (ชื่อ – สกุล) ผู้นำชุมชน กรรมการ 

    (ตำแหน่ง หากมี) 
๔) (ชื่อ – สกุล) ผู้นำศาสนา กรรมการ 

   (ตำแหน่ง หากมี) 
๕) (ชื่อ – สกุล) ตัวแทนผู้ปกครอง กรรมการ 

   (ตำแหน่ง หากมี) 
 
 

 /6) (ชื่อ – สกุล)... 
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๖) (ชื่อ – สกุล) ผู้ได้รับมอบหมายจาก ผอ.รร. หากมี กรรมการ 

    (ตำแหน่ง หากมี) 
๗) (ชื่อ – สกุล) ครูอัตราจ้างในโครงการฯ ทุกคน กรรมการและเลขานุการ 
 ครูอัตราจ้างโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๘) (ชื่อ – สกุล) จ้างเหมาบริการในโครงการฯ ทุกคน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 จ้างเหมาบริการโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  2.2 โรงเรียน... ชื่อ รร. 
๑) (ชื่อ – สกุล) ประธานกรรมการ 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน.......... 
๒) (ชื่อ – สกุล) รองประธานกรรมการ

    รองผู้อำนวยการโรงเรียน.......... 
๓) (ชื่อ – สกุล) ผู้นำชุมชน กรรมการ 

    (ตำแหน่ง หากมี) 
๔) (ชื่อ – สกุล) ผู้นำศาสนา กรรมการ 

   (ตำแหน่ง หากมี) 
๕) (ชื่อ – สกุล) ตัวแทนผู้ปกครอง กรรมการ 

   (ตำแหน่ง หากมี) 
๖) (ชื่อ – สกุล) ผู้ได้รับมอบหมายจาก ผอ.รร. หากมี กรรมการ 

    (ตำแหน่ง หากมี) 
๗) (ชื่อ – สกุล) ครูอัตราจ้างในโครงการฯ ทุกคน กรรมการและเลขานุการ 
 ครูอัตราจ้างโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๘) (ชื่อ – สกุล) จ้างเหมาบริการในโครงการฯ ทุกคน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 จ้างเหมาบริการโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2.3 โรงเรียน... ชื่อ รร. 
 … 
2.4 โรงเรียน... ชื่อ รร. 
 … 
ให้คณะกรรมการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับ     

สถานศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที ่ดังนี้ 
 1. กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน จุดเน้นโครงการ แผนงานโครงการ งบประมาณ
โครงการ เพ่ือบริหารงานและดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับสถานศึกษา 
 2. อำนวยการ ประสานงาน กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินโครงการ และการจัด
กิจกรรมอ่ืน ๆ ให้มีผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ สู่ความเป็นเลิศ ตามที่กำหนดไว้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 4. ให้ข้อเสนอแนะ รายงานผลการดำเนินโครงการ ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

/ขอให้... 
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  ขอให้บุคลากรที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งทุกคณะ ดำเนินการให้ลุล่วงเรียบร้อยตามคำสั ่ง และ       
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความเสียสละ ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และอื่นๆ ตามหลักธรรมาภิบาล 
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
หลักความคุ้มค่า เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่            กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(ชื่อ – สกุล) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สพท. ..........ร่าง 

........พิมพ์ 

.......ตรวจ 


