
 
 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิล าเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 

------------------------------------------------ 
   
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)   
ปีการศึกษา ๒๕61 เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาคอ่ืน 
โดยก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้สมัคร การพิจารณาคัดเลือก การสอบคัดเลือก การรายงานตัว การ
ปฐมนิเทศ การเข้าสู่ระบบโรงเรียน และเงื่อนไขการด าเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ดังนี้ 

๑.  เป้าหมาย 
 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย 
จะนะ และนาทวี เข้าเรียนในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคอ่ืน เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา 
แบ่งเป็น 

 ๑.๑ รับนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕60
จ านวน 146 คน เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕61 ในโรงเรียนที่รับอุปถัมภ์เดิม ๑ ปีการศึกษาตามเงื่อนไข           
ที่ก าหนด 

 ๑.๒ รับนักเรียนใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5 , 6 จ านวน 154 คน เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕61 ในโรงเรียนที่รับอุปถัมภ์ ดังนี้ 

  ๑.๒.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน 104 คน  
   ๑.๒.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน   25 คน 
  ๑.๒.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน   25 คน  

๒.  คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 
 ๒.๑  ผู้สมัครมีภูมิล าเนา (ส าเนาทะเบียนบ้าน) อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ ๔ อ าเภอจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอ
เทพา สะบ้าย้อย จะนะ และนาทวี ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 ๒.๒  บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะนักเรียน มีภูมิล าเนา (ส าเนาทะเบียนบ้าน) อยู่ใน    
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 ๒.๓  เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนและจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๔ และ ๕ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ จากสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีผลการเรียนอยู่ในระดับ
ดี (เกรดเฉลี่ย ๒.๗๕ ขึ้นไป) หรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ หรือเป็นนักเรียนที่มีฐานะ
ยากจนมีความประพฤติดี หรือเป็นนักเรียนความสามารถพิเศษ ตามท่ีโครงการก าหนด 

 
/๒.๔ มีสถานภาพ.... 
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 ๒.๔  มีสถานภาพเป็นนักเรียนในโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕60 และ/หรือมีสถานภาพเป็นนักเรียนในโรงเรียนของรัฐ ปีการศึกษา 2561 จึงจะมี
สิทธิ์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕61  

 ๒.๕  ไม่เป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา “ภูมิทายาท” แบบต่อเนื่อง หรือได้รับทุนใน    
ปีการศึกษา ๒๕61 

 ๒.๖  ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาใดมาก่อน 
 ๒.๗  มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ก าหนดตามข้อ ๒.๑ – ๒.๖ และหากตรวจสอบภายหลัง

พบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ ๒.๑ – ๒.๖ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และจะถูกคัดชื่อออก และ      
ถอนสิทธิ์จากระบบการคัดเลือก แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการไปแล้ว ในกรณีที่มีปัญหา         
การวินิจฉัยคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ คณะกรรมการด าเนินการโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้พิจารณาและเป็นผู้ตัดสิน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 

๓. สิทธิและสถานภาพของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 
 ๓.๑  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยังมีสถานภาพเป็นนักเรียนเดิมของ

โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีสิทธิต่างๆ เช่นเดียวกันกับนักเรียนในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่ืน การเข้าเรียนในโรงเรียนที่รับอุปถัมภ์เป็นลักษณะ              
การฝากเรียน การเปลี่ยนแปลงสถานภาพนักเรียนให้ถือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๒  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน ดังนี้ 
  ๓.๒.๑  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณเป็น

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  ๓.๒.๒  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดงบประมาณให้โรงเรียนที่

รับอุปถัมภ์นักเรียนในโครงการเพื่อสนับสนุนนักเรียน เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
   ๑) จัดสรรงบประมาณส าหรับการสอนเสริมนักเรียน และการจัดกิจกรรม

เสริมการเรียนให้กับนักเรียนในโครงการ 
   ๒) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าดูแลนักเรียนในโครงการเป็นค่าที่พัก        

ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนครู ค่ากิจกรรม ค่าบริหารจัดการ และอ่ืนๆ  
   ๓) จ านวนเงิน การจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามที่

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  ๓.๒.๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานจะพิจารณาจัดสรร

งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การเข้าค่ายวิชาการ การศึกษาดูงาน และกิจกรรมอ่ืนๆ 
ของนักเรียนในโครงการตามความเหมาะสมตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 
 
 

๔. เงื่อนไขของโครงการ... 
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๔.  เงื่อนไขของโครงการ 
 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และแนวปฏิบัติ

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดโดยนักเรียนและผู้ปกครองจะต้องท าหนังสือไว้เป็น
หลักฐาน 

๕.  การรับสมัคร    
 ๕.๑  ผู้สมัครต้องไปสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  17 – 22 เมษายน 2561  ยื่นใบ

สมัครทีจุ่ดรับสมัคร ดังนี้ 
 - จังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 - จังหวัดยะลา ณ โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 - จังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 - จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
 - จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 ๕.๒  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
  ๕.๒.๑  ใบสมัครตามรูปแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ก าหนด 
  ๕.๒.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
  ๕.๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะที่ลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๕.๒.๔  ส าเนาใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๔ และ ๕ ที่ลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง 
  คณะกรรมการฯ จะใช้ข้อมูลรายละเอียดจากหลักฐานการรับสมัคร เพ่ือประกอบการ

พิจารณาเท่านั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในวันรับสมัคร 

 ๖. การพิจารณาคัดเลือก 
 คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควรสอบคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการโดยการสอบคัดเลือก และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามข้อ ๒ และข้อ ๓  
 ๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 26 เมษายน 2561 ทางเว็ปไซด์ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ เขต 16 

 ๘. การสอบคัดเลือก / ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ๘.๑  สอบคัดเลือก วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ใช้ข้อสอบกลาง ๕ วิชา ได้แก่ วิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ก าหนดสถานที่สอบ ดังนี้  
  - จังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
  - จังหวัดยะลา ณ โรงเรียนราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
  - จังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
  - จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
  - จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 

/8.2 ประกาศผลการสอบ..... 



- 4 - 
 

๘.๒  ประกาศผลการสอบ   
 ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ทางเว็บไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 , 16 
๙.  การรายงานตัว 
 9.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)     

ปีการศึกษา 2561 ให้มารายงานตัว พร้อมน าผู้ปกครองมาด้วย ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา           
08.00 น. – 10.00 น. ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี หากไม่มารายงานตัวตามก าหนดจะถือว่า   
สละสิทธิ์และนักเรียนที่อยู่ในล าดับถัดไปจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์แทน 

 9.2 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)     
ปีการศึกษา 2561 เลือกโรงเรียนอุปถัมภ์ ในวันที่13 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.            
ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

 9.3 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)     
ปีการศึกษา 2561 พร้อมผู้ปกครอง เข้าประชุมปฏิบัติการรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนส าหรับนักเรียน
โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561 และด าเนินการด้านเอกสาร หลักฐาน           
สัญญา ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี 

๑๑.  การเข้าเรียนตามระบบ   
 ส านักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนตามโรงเรียนที่นักเรียนได้สิทธิ์เรียน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เมษายน   พ.ศ. ๒๕61 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


