
  

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๓๑๐/๑๒๔๕                          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษานราธิวาส 
                                                                     ๗๘๙ หมู่ที่ ๘  ตำบลลำภู  อำเภอเมือง     
                                                              จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐ 
                                                  

                       ๘  เมษายน  ๒๕๖๕ 
 

เรื่อง   ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้แก่นกัเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 
 

สิ่งทีส่่งมาดว้ย    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส          จำนวน  ๑  ชุด  
                                

  ตามปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดหาที่เรียน กรณีนักเรียนยังไม่มีที่เรียน ระหว่างวันที่                 
๒ - ๕ เมษายน ๒๕๖๕  ประกาศผลวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ และมอบตัววันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น 
 

  ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ดำเนินการจัดหาที่ เรียน             
กรณีนักเรียนยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เสร็จแล้ว ดังนั้น จึงขอแจ้งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เรื่อง การจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และขอความร่วมมือโรงเรียนปิดประกาศให้ทราบ                    
โดยทั่วกัน ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ และให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน             
ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามสิง่ที่ส่งมาด้วย) 
 

    จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ   
                     

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                     (นายปชานนท์   ชนะราว)ี 
                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานราธิวาส 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โทรศัพท ์๐ ๗๓๕๑ ๑๙๘๔ ต่อ ๑๐๔ 
โทรสาร ๐ ๗๓๕๑ ๑๙๘๕ 
(นายโมฮำหมัดสตาร์  ราซัค  โทร ๐๘๐ ๐๖๗ ๔๑๑๐) 



  
             
 
 

 
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส  

เรื่อง การจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ 

............................................................ 
 
                ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และประกาศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กำหนดให้นักเรียนที่มีความประสงค์ให้สำนักงาน                
เขตพื้นที่การศึกษา จัดหาที่ เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ยื่นคำร้อง               
ขอรับการจัดสรรที่เรียน ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ เมษายน ๒๕๖๕ น้ัน 

  

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ได้พิจารณาจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียน                   
ที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เสร็จแล้ว รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศน้ี ทั้งนี้ ให้นักเรียน              
ที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน ไปรายงานตัวและมอบตัว ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕  
หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัวในวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได ้

 

         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

          ประกาศ ณ วันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 

(นายปชานนท์   ชนะราว)ี 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษานราธิวาส เรื่อง ผลการจัดหาที่เรียน 
ให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๕ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนที่ได้รบัการจัดสรร 
๑ ด.ญ.รีตาจ  อัลบาลูซิ รือเสาะชนูปถัมภ ์
๒ ด.ช.เชิดเกียรติ  แท่นมุข รือเสาะชนูปถัมภ์ 
๓ ด.ช.เชิดศักดิ์    แท่นมุข รือเสาะชนปุถัมภ ์
๔ ด.ช.ฟาอีส  มะแซ รือเสาะชนปูถัมภ ์
๕ ด.ช.บุณยกร  คงดี รือเสาะชนูปถัมภ ์
๖ ด.ช.ภณาวัฒน์   แก้วมณี รือเสาะชนูปถัมภ ์
๗ ด.ช.มะสูยี  มะลี มัธยมสุไหงปาด ี
๘ ด.ช.อามีน  โบยา มัธยมสุไหงปาดี 
๙ ด.ช.แวอสัรี  เปาะแจะ มัธยมสุไหงปาด ี

๑๐ ด.ช.มูฮำหมัดอิรฟาน  หะยีสาแม มัธยมสุไหงปาด ี
   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนที่ได้รบัการจัดสรร 
๑ น.ส.ลียาณา บากา นราสิกขาลัย 
๒ ด.ญ.อาตียา  จอแมเต๊ะ รือเสาะชนูปถัมภ ์
๓ น.ส.นรูีซัน  ลาเต๊ะ รือเสาะชนูปถัมภ ์
๔ ด.ญ.ปลายเข็ม  กาลอรุณ รือเสาะชนปูถัมภ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เอกสารหลักฐานการมอบตัวและรายงานตัว ในวันที่ ๙ เมษายน  ๒๕๖๕ 

 
๑. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
๒. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 
๓. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 
๔. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง   (ถ้าผู้ปกครองไม่ใช่บิดา – มารดา) 
๕. สำเนา ปพ.๑ 
๖. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
๗. สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ (ถ้ามี) 

 
 
หมายเหต ุ   ให้นักเรียนพิมพ์ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส และบญัชีแนบท้าย  

     หน้าทีม่ีชื่อของตนเอง แนบไปพร้อมกับหลักฐานการมอบตัวด้วย 
 


