ประกาศโรงเรียนพญาไท
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563
--------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนพญาไทจึงได้กาหนดการรับสมัครนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัครดังนี้
1. ประเภทความพิการที่รับเข้าเรียน และวิธีการรับสมัครเข้าเรียน
1.1. รับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 3 ประเภท
1.1.1. นัก เรีย นที่มีค วามบกพร่อ งทางด้า นสติปัญ ญา จานวน 5 คน ในจานวนนี้เป็น นัก เรีย นที่มี
เงื่อนไขพิเศษ จานวน 1 คน
1.1.2. นักเรียนออทิสติก จานวน 5 คน ในจานวนนี้เป็นนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จานวน 1 คน
1.1.3. นัก เรีย นที ่ม ีค วามบกพร่อ งทางการได้ย ิน จานวน 10 คน ในจานวนนี ้เ ป็น นัก เรีย นที ่มี
เงื่อนไขพิเศษ จานวน 2 คน
เงื่อนไขพิเศษ หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนพญาไท เห็นว่ามีความจาเป็นจะต้อง
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเพื่อเข้าเรียน ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
- นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
- นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
- นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
- นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
1.2. วิธีการรับสมัครเข้าเรียน
- ผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมินทักษะความพร้อม และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้
2.1. เป็ น เด็ ก ที่ มี อ ายุ ย่ างเข้ าปี ที่ 7 (เกิ ด ปี พ.ศ.2556) นั บ ตามปี ป ฏิ ทิ น หรือ จบการศึ ก ษาระดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษา
2.2. เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา มีระดับสติปัญญา (IQ) ไม่ต่ากว่า 50 และไม่พิการซ้อน
2.3. เด็กออทิสติกต้องไม่มีพฤติกรรมทาร้ายผู้อื่น
2.4. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สูญเสียระดับได้ยินไม่เกิน 90 เดซิเบล และไม่พิการซ้อน
3. หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันรับสมัคร
3.1. ใบสมัครเข้าเรียน
3.2. ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3.3. สูติบัตร ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
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3.4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
3.5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 รูป
3.6. ใบวินิจฉัยของแพทย์ที่บ่งชี้ความพิการจากโรงพยาบาล (ใบแสดงผลการวัดระดับสติปัญญา ฉบับจริง
พร้อมสาเนา) เฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา
3.7. ใบวินิจฉัยของแพทย์ที่บ่งชี้เป็นบุคคลออทิสติกที่ไม่ทาร้ายผู้อื่น
3.8. ใบวินิจฉัยของแพทย์ที่บ่งชี้ความพิการจากโรงพยาบาล (ใบแสดงผลการวัดระดับการสูญเสียการได้ ยิน
ไม่เกิน 90 เดซิเบล ฉบับจริง พร้อมสาเนา) เฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3.9. ใบรับรองกาลังเรียนชั้นสูงสุดของสถานศึกษานั้นๆ พร้อมสาเนา 1 ชุด
3.10. ให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
4. กาหนดการ
4.1 วัน รั บ ใบสมัค ร รั บ ใบสมั ครได้ตั้ งแต่ วัน ที่ 2 – 18 มี นาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องสานักอานวยการโรงเรียนพญาไท
4.2. วันรับสมัคร ประเมินทักษะความพร้อม 19 – 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องสานักอานวยการโรงเรียนพญาไท
4.3. ประกาศผล และ รายงานตัว วันที่ 25 มีนาคม 2563
4.4. วันมอบตัวนักเรียน วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสานักอานวยการโรงเรียนพญาไท
5. เอกสารที่ต้องนามาในวันมอบตัว (เอกสารครบในวันสมัครไม่ต้องนามา)
5.1. ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
5.2. สูติบัตร ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
5.3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
5.4. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
5.5. ใบวินิจฉัยของแพทย์ที่บ่งชี้ความพิการจากโรงพยาบาล (ใบแสดงผลการวัดระดับสติปัญญาฉบั บจริง
พร้อมสาเนา) เฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา
5.6. ใบวินิจฉัยของแพทย์ที่บ่งชี้เป็นบุคคลออทิสติกที่ไม่ทาร้ายผู้อื่น
5.7. ใบวินิจฉัยของแพทย์ที่บ่งชี้ความพิการจากโรงพยาบาล (ใบแสดงผลการวัดระดับการสูญเสียการได้ยิน
ไม่เกิน 90 เดซิเบล ฉบับจริง พร้อมสาเนา) เฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
5.8. ใบรับรองกาลังเรียนชั้นสูงสุดของสถานศึกษานั้นๆ พร้อมสาเนา 1 ชุด
5.9. ใบรับรองผลการตรวจหมู่เลือดจากแพทย์ 1 ฉบับ กรณีมีระบุหมู่เลือดไว้ในสูติบัตรแทนได้
5.10. ให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
6. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับนักเรียนของท่านเข้าเรียน หากตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติตามที่โรงเรียน
กาหนด และกรณีไม่มีนักเรียนมาสมัครตามจานวนที่สามารถเปิดห้องเรียนได้
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562
(นางจันทนา ทองศรีงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนพญาไท

