
 
 
   
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
เรื่อง   การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 

ปีการศึกษา พ.ศ.  2564 
--------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.  ๒๕๔๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)                   
พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุ
เด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
เรื่อง   การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อ 8 (1)  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  
จึงประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ดังนี้ 

๑ . ให้บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่ ง เป็นผู้ ใช้อ านาจปกครอง  หรือผู้ปกครองตาม  
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ของเด็กที่ส า เร็จการศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖   ในปีการศึกษา ๒๕63
ส่งเด็กในความปกครองไปเข้า เรียนต่อในสถานศึกษา ท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามบัญชีแสดงรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งส่งเด็กเข้าเรียนตามก าหนดการ
ของสถานศึกษาตั้ งแต่ปีการศึกษา  พ.ศ .  2564  เป็นต้นไป  จนกว่ าจะเรี ยนจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓   หรือ       
อายุย่างเข้าปีท่ีสิบหก 

2. เมื่อบิดามารดา  หรือบิดา  หรือมารดา  ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง  หรือผู้ปกครองตาม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กคนใดได้รับแจ้งการจัดสรรโอกาสระหว่างสถานศึกษาแล้ว ไม่ส่งเด็ก
นั้นเข้าเรียนต่อหรือกระท าการด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เข้าเรียนในสถานศึกษา โดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควรให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 และมาตรา ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตามแต่กรณี 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  9   มีนาคม  พ.ศ. 2563 

                                                          
                                 ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
 
  
 

 



แบบ พฐ.08/1 
รายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ปีการศึกษา  พ.ศ. 2564 

ล ำดับที่ โรงเรียน อ ำเภอ หมำยเหตุ 
๑ บ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” เมืองมุกดาหาร   
๒ ชุมชนโพนทราย เมืองมุกดาหาร   
๓ บ้านนาตะแบง ๑ เมืองมุกดาหาร   
๔ บ้านเหล่าคราม เมืองมุกดาหาร   
๕ บ้านป่งเปือย เมืองมุกดาหาร   
๖ บ้านหนองหอยป่าหวาย เมืองมุกดาหาร   
๗ บ้านหนองแวง เมืองมุกดาหาร   
๘ บ้านกุดโง้ง เมืองมุกดาหาร   
๙ แก้งโนนค าประชาสรรค์ เมืองมุกดาหาร   

๑๐ บ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ เมืองมุกดาหาร   
๑๑ บ้านโพนสวาง เมืองมุกดาหาร   
๑๒ ค าฮีเบญจวิทย์ เมืองมุกดาหาร   
๑๓ บ้านโคกขามเลียน เมืองมุกดาหาร   
๑๔ บ้านป่งโพน เมืองมุกดาหาร   
๑๕ มุกดาลัย เมืองมุกดาหาร   
๑๖ บ้านโนนสังข์ศรี ค าชะอี   
๑๗ บ้านเหล่า ค าชะอี   
๑๘ บ้านตูมหวาน ค าชะอี   
๑๙ บ้านหนองเอ่ียน ค าชะอี   
๒๐ ห้วยตาเปอะ ค าชะอี   
๒๑ บ้านหนองเอ่ียนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" ค าชะอี   
๒๒ ป่าไร่ป่าชาดวิทยา ดอนตาล   
๒๓ บ้านเหล่าหมี ดอนตาล   
๒๔ นาสะเม็งวิทยา ดอนตาล   
๒๕ บ้านบาก ๒ ดอนตาล   
๒๖ บ้านโนนสวาท ดอนตาล   
๒๗ บ้านนาทาม ดอนตาล   
๒๘ สยามกลการ ๔ ดอนตาล   
๒๙ บ้านหนองเม็ก ดอนตาล   
๓๐ นาหว้าประชาสรรค์ ดอนตาล   
๓๑ บ้านนาโพธิ์ ดอนตาล   



-๒- 

ล ำดับที่ โรงเรียน อ ำเภอ หมำยเหตุ 
๓๒ บ้านโคกหนองหล่ม ดอนตาล   
๓๓ ป่งแดงวิทยาคม นิคมค าสร้อย   
๓๔ บ ารุงพงศ์อุปถัมภ์ นิคมค าสร้อย   
๓๕ คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ นิคมค าสร้อย   
๓๖ ค าแฮดประชาสรรค์ นิคมค าสร้อย   
๓๗ บ้านภูแผงม้า นิคมค าสร้อย   
๓๘ บ้านป่าเตย นิคมค าสร้อย   
๓๙ บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน นิคมค าสร้อย   
๔0 ชุมชนบ้านหนองบัว ดงหลวง   
๔1 บ้านกกตูม ดงหลวง   
๔2 บ้านฝั่งแดง ดงหลวง   
๔3 บ้านแก้งนาง ดงหลวง   
๔4 บ้านหนองยาง ดงหลวง   
๔5 ร่มเกล้า ดงหลวง   
๔6 บ้านสานแว้ ดงหลวง   
๔7 บ้านโสก ดงหลวง   
๔8 บ้านชะโนด ๒ ดงหลวง   
๕9 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา หว้านใหญ่   
50 ชุมชนบางทรายน้อย หว้านใหญ่   
๕1 บ้านสองคอน หว้านใหญ่   
๕2 บ้านขามป้อม หว้านใหญ่   
๕3 บ้านชะโนด ๑ หว้านใหญ่   
๕4 บ้านงิ้ว หนองสูง   
๕5 บ้านบุ่ง หนองสูง   
๕6 บ้านโนนยาง หนองสูง   

 
 
 


