
                 แบบคําร้อง การจัดโอกาสให้นักเรียนไดเ้ข้าเรียน ปีการศึกษา 2565  สพม.พงังา ภูเก็ต ระนอง 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1                                    

  

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

1. ช่ือ( ด.ช./นาย/ด.ญ./น.ส.).................................................นามสกุล................................................อายุ.............ปี 
    ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่..................หมู่ที่..........ซอย......................................ถนน.................................................
 ตําบล..................................อําเภอ.........................................จังหวัด.................................................................. 
2. จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน..........................................ตําบล...........................อําเภอ......................... 
    จังหวัด.............................................. คะแนนเฉลี่ย.................................. 
3. บิดาช่ือ.............................................. นามสกุล.......................................อายุ..........ปี อาชีพ................................ 
    ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่..................หมู่ที่..........ซอย......................................ถนน.................................................
 ตําบล..................................อําเภอ.........................................จังหวัด.................................................................. 
4.  มารดาช่ือ.......................................... นามสกุล.......................................อายุ..........ปี อาชีพ................................ 
    ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่..................หมู่ที่..........ซอย......................................ถนน.................................................
 ตําบล..................................อําเภอ.........................................จังหวัด.................................................................. 
5.  มีความประสงค์ให้ สพม.พงภกรน จัดเข้าเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด สพม.พงภกรน    
    เรียงลําดับ ดังน้ี  (กรุณาเขียนหมายเลขลําดับที่ต้องการ) 
    ................โรงเรียนสตรีพังงา ................โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา................โรงเรียนตะก่ัวป่า “เสนานุกูล” 
 ................โรงเรียนทับปุดวิทยา ................โรงเรียนกะปงพิทยาคม ................โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 
 ................โรงเรียนทุ่งโพธ์ิวิทยา ................โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ................โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 
  หมายเหตุ  จะจัดที่เรียนให้กับนักเรยีนเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง  เทา่นัน้  
6. หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้สะดวก...................................................................................................... 
7. หากไม่สามารถจัดหาที่เรียนได้ตามความประสงค์  ยินดีให้  สพม.พงภกรน  จัดหาที่เรียนได้ตามความเหมาะสม  
    การจัดหาทีเ่รียนโดยคณะกรรมการฯ ของ สพม.พงภารน ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ปกครองจะไม่เรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ  
 
        (ลงช่ือ).........................................................ผู้สมัคร 
                                                                                   (...................................................) 
สําหรบัผูป้กครอง  ข้าพเจ้าช่ือ..................................นามสกุล.......................................ขอรับรองข้อมูลนักเรียนว่า
เป็นความจริงทุกประการ   รับทราบและยินยอมตามเง่ือนไขการจัดหาที่เรียนดังกล่าว (ข้อ 7) ของ สพม.พงภกรน 
 
                                                                           (ลงช่ือ)..................................................ผู้ปกครอง 
                                                                                   (.................................................) 
 
 
 
 

เลขท่ี................................. 
(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1.สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  พร้อมรับรองสําเนา 
2.สําเนาบัตรประจําประชาชน 
  ของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดู 
3.สําเนาผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พร้อมรับรอง 
  สําเนา 

รับย่ืนคําร้องพร้อมหลักฐาน วันท่ี  2 – 5 เมษายน 2565   ท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และประกาศผลการจัดสรรโอกาสในวันท่ี 
8  เมษายน  2565  ณ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต 
ระนอง /www. สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 

จังหวัดพังงา 
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