
  

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๓๑๐/๑๐๐๘                          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 
                                                                     ๗๘๙ หมู่ที่ ๘  ตำบลลำภู  อำเภอเมือง     
                                                              จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐ 
                                                  

                       ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 

เรื่อง  การยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบคำร้องขอรับการจดัสรรที่เรียน                               จำนวน  1  ชุด  
                                

  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ   
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ปีการศึกษา 256๕ ลงวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ และแจ้งปรับปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน             
ปีการศึกษา 256๕ ประกอบกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือบริการตอบข้อซั กถาม อำนวยความสะดวก รับข้อร้องเรียน            
และให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕             
ประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหาในการดำเนินการรับนักเรียน                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตลอดจนจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ไม่มีทีเ่รียน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม นั้น 
 

  ในการนี้ เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดหาที่เรียนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ขอความร่วมมือโรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน 
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส                    
จัดหาที่เรียนให้  ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ส่งไปยังศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส                 
ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น ๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เลขที่ ๗๘๙                 
หมู่ที่  ๘ ตำบลลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๓ ๕๑๑ ๙๘๔ ต่อ ๑๐๔                    
ระหว่างวันที่  ๒  - ๕ เมษายน ๒๕๖๕   ซึ่ งจะประกาศผลวันที่  ๘ เมษายน ๒๕๖๕ และมอบตัว                      
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์     
                     

                     ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                      (นายปชานนท์   ชนะราวี) 
                       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส รักษาราชการแทน 

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



 
คำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 
เขียนที่........................................................ 

วันที่..............เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

เรื่อง แสดงความจำนงเพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 

  ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ.).............................................................................................อายุ....... ..........ปี
เลขประจำตัวประชาชน......................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................ซอย......................... 
ถนน..................................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต.................................... จังหวัด.......................... 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 

1. เดิมเรียนที่โรงเรียน......................................................................ตำบล/แขวง.......................... ............. 
อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................ 

2. นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี.............................ซอย..............................ถนน....................... .... 
ตำบล/แขวง..................................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................................... 

3. สมัคร/สอบที่โรงเรียน....................................................... .................................................................... 
4. มีความประสงค์ให้จัดที่เรียน 

1. โรงเรียน.......................................................................................................................................... 
2. โรงเรียน...................................................................... .................................................................... 
เนื่องจาก......................................................................................... ....................................................... 

       ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียน/สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมนราธิวาส ได้อำนวยความสะดวก              
ในการจัดหาโรงเรียนตามความความเหมาะสม แต่ “ไม่ผูกพัน” ที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียน               
ที่พึงประสงค์เท่านั้น 
  อนึ่ง นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรที่เรียน ต้องไปมอบตัว ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร               
ในวันที่ 9 เมษายน  2565 หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ 
โดยได้แนบหลักฐานมาพร้อมนี้ 
                             สำเนาทะเบียนบ้าน        สำเนาบัตรประชาชน       สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัคร (ถ้ามี)  
                             หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษา
อยู่ในชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 

ลงชื่อ................................................................นักเรียน 
                                                                   (........................................................) 

      ลงชื่อ..........................................................ผู้ปกครอง 
                                                                   (........................................................) 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่         เอกสารครบถ้วน         เอกสารไม่ครบถ้วน 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้รับคำร้อง  
                                                              (........................................................) 

                                                              วันที่..............เดือน...........................................พ.ศ. 2565 
            พิจารณาแล้วสมควรจัดที่เรียนที่โรงเรียน.................................................................................................. 

                               ลงชื่อ.................................................ประธานสหวิทยาเขต 
                                                 (........................................................) 

มัธยมศึกษาปีที ่1 

         



 
คำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 
เขียนที่........................................................ 
วันที่..............เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 

เรื่อง แสดงความจำนงเพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 

  ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ/นาย/น.ส..)............................................................................อายุ........... .....ปี
เลขประจำตัวประชาชน......................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................ซอย......................... 
ถนน..................................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต................... .................จังหวัด.......................... 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 

1. เดิมเรียนที่โรงเรียน......................................................................ตำบล/แขวง............ ........................... 
อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................ 

2. นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี.............................ซอย..............................ถนน....................... .... 
ตำบล/แขวง..................................................อำเภอ/เขต....... ................................จังหวัด......................................... 

3. สมัคร/สอบที่โรงเรียน....................................................... ..................................................................... 
4. มีความประสงค์ให้จัดที่เรียน 

1. โรงเรียน............................................................... .......แผนการเรียน............................................... 
2. โรงเรียน......................................................................แผนการเรียน............................................... 
เนื่องจาก................................................................................................................................................  

หากไม่ได้แผนการเรียนที่ต้องการ        จัดแผนการเรียนใดก็ได้         ระบุ............................................................. 
       ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียน/สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมนราธิวาส ได้อำนวยความสะดวก              
ในการจัดหาโรงเรียนตามความความเหมาะสม แต่ “ไม่ผูกพัน” ที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียน                  
ที่พึงประสงค์เท่านั้น 
  อนึ่ง นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรที่เรียน ต้องไปมอบตัว ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร               
ในวันที่ 9 เมษายน  2565 หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ 
โดยได้แนบหลักฐานมาพร้อมนี้ 
                             สำเนาทะเบียนบ้าน        สำเนาบัตรประชาชน       สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัคร (ถ้ามี)  
                             หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 

ลงชื่อ................................................................นักเรียน 
                                                                   (........................................................) 

ลงชื่อ................................................................ผู้ปกครอง 
                                                                   (........................................................) 

เฉพาะเจ้าหน้าที่         เอกสารครบถ้วน         เอกสารไม่ครบถ้วน 
ลงชื่อ................................................................ผู้รับคำร้อง  

                                                              (........................................................) 
                                                              วันที่..............เดือน...........................................พ.ศ. 2565 

                   พิจารณาแล้วสมควรจัดที่เรียนที่โรงเรียน...................................................... .................................. 

                ลงชื่อ...............................................ประธานสหวิทยาเขต 
                                                    (........................................................) 

         

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 


