
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๕  จังหวัดพงังา  รับนักเรียนประเภท

เด็กด้อยโอกาสเข้าเรียนแบบไม่มีรอบไม่มีรุ่น เพื่อช่วยเหลือให้เด็กด้อยโอกาส

ไดรั้บการศึกษาทั่วถึง  ดังนี ้

 

 

 

 

ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน  หรอืใบรบัรองของก ำนัน  

ผู้ใหญ่บ้ำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้ำรำชกำรที่ท ำหน้ำที่หัวหน้ำ

หน่วยงำนท่ีส่งเด็กเข้ำเรียน หรือผูแ้ทนหน่วยงำนองค์กรพัฒนำเอกชนที่

มฐีำนะเป็นนิตบิุคคล แล้วแต่กรณ ี

ส ำเนำสูติบัตร  กรณท่ีีเด็กไม่มหีลักฐำนใดๆ ให้สถำน 

ศกึษำซักถำมประวัตเิด็ก เพื่อน ำลงรำยงำนบันทึกแจ้งทะเบยีนประวัติ

ตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำร

รับนักเรยีน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศกึษำ พ.ศ.2548 

หลักฐำนกำรศึกษำ  แบบรำยงำนผลกำรเรยีน ปพ.1 

ส ำเนำบัตรประชำชน  นักเรียนและผู้ปกครอง 4 ชุด 

ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน นักเรียนและผู้ปกครอง 4 ชุด 

รูปถ่ำย  1 นิ้วครึ่ง 3 รูป 

หมำยเหตุ :  กำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรยีนพิจำรณำ

เหตุผลควำมจ ำเป็นตำมประเภทของเด็กด้อยโอกำสเป็นส ำคัญ 

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากร 

ผู้บริหาร 

 

นายสวัสดิ์    บรรจงพาศ  

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๕  จังหวัดพังงา   

นางสาวณัฐกาญจน ์ สุจติะพันธ ์
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางสาวสุดใจ  ศรีตงันันท์ 
รองผู้อ านวยการ      

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

นายจักรพงษ ์ เอียบสกุล 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบุคคลและกจิการนักเรียน 

การรับนักเรียนเข้าเรียน 

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน(คน) 

๑ ขา้ราชการครู ๒5 

๒ ครูอัตราจา้ง 56 

๓ บุคลากร 19 

รวมทั้งส้ิน 100 คน 

หลักฐานในการสมัครเรียน 

โทรศัพท์ 076-406486 
โทรสำร 076-406484 
E-mail : rpk35_ph@yahoo.co.th 
เว็บไซต์ : www.rpk35.at.th 

ท่ี ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน(คน) 
๑ อนุบาล ๑ - ๒ 46 

๒ ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 206 

๓ มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖ 343 

๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ ๑ – ๓ 60 

รวมทั้งส้ิน 
 

๖55  คน 

ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน 



ประวัติโรงเรียน 
โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ ตั้งอยู่ที่ ๒๕  หมู่ที่ ๘ 

ต.บางม่วง  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  เดิมคือ   “โรงเรียนบ้านบางสัก” 
แต่หลังประสบภัยพิบัติ “สึนามิ” เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๔๗ 
อาคารเรยีนเสียหาย  เหลือแตเ่สาธง    

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙  ไดม้ีพระราชด าริให้
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ด าเนิน การปรบัปรุง สร้าง
อาคารเรยีนใหม่เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๔๘ และพระราชทานนาม 

จัดตั้งให้เป็น  “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๕” 
เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน  ๒๕๔๘ เป็นโรงเรยีนที่จัดการศึกษาในส านัก 
บริหารงานการศึกษาพิเศษส าหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส  เข้าเรียน 
แบบอยู่ประจ า (กิน - นอน) ตั้งแต่ช้ันอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
และประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

ค ำขวญัโรงเรยีน 
รกัศกัดิศ์ร ี มคีณุธรรม น ำวชิำกำร สบืสำนงำนพระรำชด ำร ิ

อตัลกัษณโ์รงเรยีน 
“ เกง่อำชพี    ศลิปะด ี   กฬีำเดน่ ” 

เอกลกัษณโ์รงเรยีน 
“จงรกัภกัด ีวถิพีอเพยีง” 

 

 

พระบรมราโชบาย 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน 

แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์
ข้อที่ 1  รู้จักรักษาความสะอาดทั้งกายและใจ 
ข้อที่ 2   รู้จักช่วยเหลือตนเอง 
ข้อที่ 3 เป็นเด็กดีมีความเมตตากรุณา 
ข้อที่ 4   มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
ข้อที่ 5    ตรงต่อเวลา 
ข้อที่ 6    มีความกตัญญู กตเวที      
ข้อที่ 7  มีความขยันหมั่นเพียร 
ข้อที่ 8  มีความประพฤติเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน 
ข้อที่ 9   มีความโอบอ้อมอารี 
ข้อที่ 10   รู้รักสามัคคี  อยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข 
ข้อที่ 11   รู้จักการท าสวนครัวเล้ียงสัตว์  แล้วน าไปจ าหนา่ย 
ข้อที่ 12  รู้จักมัธยัสถ์  อดออม  ฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคาร  
            เพื่ออนาคตของตนเอง 

ตราประจ าโรงเรยีนเป็นรูปพระมหามงกุฎอุนาโลม    
ยอดพระมหามงกุฎมีรัศมี   ใต้พระมหามงกุฎมีตัวอักษรไทยว่า  

“โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๓๕”  ซึ่งเป็นตราเครื่องหมายเดยีวกับ
ตราเครื่องหมายของ  มูลนิธริาชประชานุเคราะห์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

   อักษรย่อของโรงเรียน   ร.ป.ค. ๓๕ 

   สีประจ าโรงเรียน    สีน  าเงิน - เหลือง 

  สีน ้ำเงิน  เป็นสีแทน องค์พระมหากษัตริย์ แสดงถึงความ
ยิ่งใหญ่   สง่า  ขรึม ทรงเกียรติ แต่ไมโ่อ้อวด 
  สีเหลือง  เป็นสีประจ าพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ แสดงถึงความสดใสเจรญิก้าวหน้า 
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ 

ปรัชญาของโรงเรียน    

การศึกษา เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา 

   กำรศึกษำ  หมายถึง  การเรียนรูห้รือแสวงหาความรู้เพื่อ
เสรมิสร้างประสบการณ์ชีวิตดา้นตา่งๆ ให้เกิดการพัฒนาตนรอบด้าน
และเหมาะสมตามวัย 
   ปัญญำ     หมายถึง  ความฉลาด  สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
มาคิดพิจารณา แล้วตัดสินว่า สิ่งใดถูก  สิ่งใดผิด  ควรหรือไม่ควร  เพื่อ
น าความรูไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต หรือ แก้ปัญหาอย่างสมเหต ุ
สมผล และสามารถอยู่ในสังคม ไดอ้ย่างมีความสุข 
 

คติพจน์    นิมิตฺต  สาธุรูปาน  กตญฺญูกตเวทิตา   

     “ความกตัญญูกตเวที เป็น เครื่องหมายของคนดี ”  

ประวัติความเป็นมา 


