
 

 

ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา  2562 

----------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุก

ฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ               ที่ 28/2559 เรื่อง ให้

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องกระจาย

อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตร 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 และความต้องการของประชาชน ตลอดจน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม และคณะกรรมการรับนักเรียน

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จึงก าหนดการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4                 

ปีการศึกษา 2562 ตามประกาศของส านักงาน ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

รับจ านวน  160  คน 

1. คุณสมบัติของนักเรียน 

1.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษา 

อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

1.2  เป็นโสด 

1.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

1.4  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  



1.5  ไม่ติดยาเสพติด 

 

2. หลักฐานการรับสมัคร 

2.1 ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

2.2 หลักฐานแสดงการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05 หรือ ปพ.1:2) หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลัง

ศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (เกรด 5 ภาคเรียน) 

2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร ที่มีเลขท่ีบ้าน ชื่อนักเรียน 1 ฉบับ ชื่อบิดา 1 ฉบับและ               ชื่อ

มารดาอีก 1 ฉบับ 

2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ ของบิดา 1 ฉบับ และของมารดาอีก  1 ฉบับ  

2.5 รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

2.6 คะแนน O – Net (ถ้ามี) 

3. วัน เวลา การรับสมัครนักเรียน 

3.1 รับสมัคร   

วันที่ 22 – 27  มีนาคม  2562 

เวลา  08.30 - 16.30 น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

(งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 

        3.2 สอบวัดความรู้และแยกกลุ่มการเรียน 

  วันที่ 30  มีนาคม  2562 

  เวลา 09.00 น. วิชาที่สอบ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  

            วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 3.3 ประกาศผลและรายงานตัว 

วันที่  3  เมษายน  2562   

เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

3.4 มอบตัว 

วันที่ 8  เมษายน  2562 

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 

 

         

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

รับจ านวน  120  คน แยกดังนี้ 

แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  รับจ านวน  40  คน 

( พิจารณาจากผลการสอบในรายวิชาวิทย์ - คณิต ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ) 

แผนการเรียนที่เน้นศิลป์ – สังคม  รับจ านวน  40  คน 

แผนการเรียนที่เน้นศิลป์ – หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ม.ปลายสู่ สายอาชีพ  รับจ านวน  40 คน 

1.คุณสมบัติของนักเรียน 

1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

1.2  เป็นโสด 

1.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

1.4  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  

1.5  ไม่ติดยาเสพติด 

2.หลักฐานการรับสมัคร 

2.1  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

2.2  หลักฐานแสดงการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รบ.1 - ต หรือ ปพ.1:3) หรือหลักฐานที่แสดง    

การจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

2.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร ที่มีเลขท่ีบ้าน ชื่อนักเรียน 1 ฉบับ ชื่อบิดา ชื่อมารดาอีก 1 ฉบับ 

2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ ของบิดา 1 ฉบับ และของมารดาอีก  1 ฉบับ  

2.5  รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1.5  นิ้ว  จ านวน  2 รูป 

2.6  หนังสือรับรองความประพฤติ จากโรงเรียนเดิม จ านวน 1 ฉบับ 

2.7  คะแนน O – Net (ถ้ามี น ามายื่นในวันสมัคร) 

3 วัน เวลา การรับสมัครนักเรียน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

3.1  รับสมัคร   

วันที่ 4 – 14  กุมภาพันธ์  2562 

เวลา  09.00 - 15.00 น. 

ณ ส านักงานวิชาการ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

3.2  ประกาศผลการคัดเลือก 

วันที่ 6  เมษายน  2562   

เวลา 09.00 น. 



          3.3 สอบวัดความรู้และแยกกลุ่มการเรียน 

  วันที่ 31  มีนาคม   2562 

  เวลา 09.00 น. วิชาที่สอบ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  

            วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

  3.4 ประกาศผลและรายงานตัว 

วันที่ 6  เมษายน  2562   

เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

3.5 มอบตัว 

วันที่ 9  เมษายน  2562 

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบจากโรงเรียนอ่ืน (และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมของโรงเรียน             

พรุพีพิทยาคม ที่ไม่ได้สมัครเรียน) 

3.6  รับสมัคร   

วันที่ 23 – 27  มีนาคม  2562 

เวลา  08.30  16.30 น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

(งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562) 

         3.7 สอบวัดความรู้และแยกกลุ่มการเรียน 

  วันที่ 31  มีนาคม   2562 

  เวลา 09.00 น. วิชาที่สอบ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  

            วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 3.8 ประกาศผลและรายงานตัว 

วันที่ 6  เมษายน  2562   

เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

3.9 มอบตัว 

วันที่ 9  เมษายน  2562 

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 



 ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม หมายเลขโทรศัพท์ 089-6484660 และwww.phruphi.ac.th 

 

 ประกาศ ณ วันที่  13  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

 

 

      ลงชื่อ 

 

       (นายจีรศักดิ์  เดชเกิด) 

                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 



 

ประกาศโรงเรียนพรุพพีทิยาคม 
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม 
******************************************************** 

   ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ส านักงานเขตพื้นฐานที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ได้เห็นชอบประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

   โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  โดยความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คราว
ประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒  จึงก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ เดิม เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี ้

ข้อ ๑. การด าเนนิการรับนักเรียนประเภทนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม 
 พิจารณาคัดเลือกจากนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพรุพีพิทยาคมโดยคัดเลือกจากผล
การเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ และความประพฤติของนักเรียน 

วันรับสมัคร   ๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  
สถานที่รับสมัคร   ห้องวิชาการ – อาคารประเทืองวิทย์ 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
วันสอบแยกกลุ่มเรียน  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
วันประกาศผลการคัดเลือก   ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

ข้อ ๒.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑. ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
๒.๒. มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
๒.๓. ไม่มีผลการเรียน ๐ ,ร , มส , มผ  อยูใ่นผลการเรียน ๕ ภาคเรียน ทีผ่่านมา 
๒.๔. มีความประพฤติเรียบร้อย 

ข้อ ๓. หลักฐานการสมัคร 
 ๓.๑. สมัครด้วยตนเอง ใบสมคัรตามแบบของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 ๓.๒. รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 



ข้อ ๔. วันสอบแยกห้องและวัดความรู้ทั่วไป 
 นักเรียนจะต้องสอบเพื่อแยกกลุ่มการเรียน ตามข้อสอบวัดความสามารถการเรียนของโรงเรียน  
วันที่ ๓๑ มีนาคม   ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.  
 
ข้อ ๕. ประกาศผลและรายงานตัว/ช าระเงนิ 
 นักเรียนทีผ่่านการคัดเลือกและได้ด าเนินการสอบตาม ข้อ ๔. ประกาศผล รายงานตัว  
และช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา    วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐น. ณ อาคารพิชญ 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม (ถ้าไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน) 
ข้อ ๖. วันมอบตัว 
 ให้ผู้ปกครองน านักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน มามอบตัวนักเรียนในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องโสตทศันศึกษา อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 หลักฐานการมอบตัว 
๑. ปพ.๑ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า ทีแ่สดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับจริง 

พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ  
๒. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา ๑ ฉบบั โดยนักเรียนและผู้ปกครองมีชื่ออยู่ใน 

ทะเบียนบ้านเดียวกันถูกต้อง โดย ชื่อ – สกุล นักเรียน บิดา – มารดา ใน ปพ.๑ และส าเนา
ทะเบียนบ้านต้องตรงกัน 

๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
ของผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา – มารดา หรือเจ้าของบ้าน                 
ที่นักเรียนอาศัย และ ระบุความเกี่ยวพันกับนักเรียน (เป็นผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะและ
ดูแลความประพฤติของนักเรียนได้) 

 ๔. รูปถ่าย ขนาด ๑.๕  นิ้ว ถา่ยไม่เกิน ๖ เดอืน จ านวน ๒ รูป 

   
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  

 
 
 (นายจีรศักดิ์ เดชเกิด) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 



ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา  2562 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 

ชั้น ประเภทการรับ รับจ านวน รับสมัคร สอบแยก 
กลุ่มการเรียน 

ประกาศผลและรายงาน
ตัว 

มอบตัว เอกสารประกอบการสมัคร 
 รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 ส าเนา ปพ.1 
 ส าเนาบัตรประชาชนนกัเรียน 
 ส าเนาบัตรประชาชนบิดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนมารดา 
 ส าเนาทะเบียนบ้านนกัเรียน 
 ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา 
 ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา 
 ใบรับรองความประพฤติ 
 ใบผลคะแนน O-Net (ถ้าม)ี 

ม.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการ 

/นักเรียนทั่วไป 

160 คน 
/กรณีไม่ครบ

จ านวน 

23 – 27 มีนาคม 2562 
08.30  –  16.30 น. 

วันที่ 5 เมษายน  2562 
09.00 น. 

วันที่ 7 เมษายน  2562 
09.00 – 16.30 น. 

วันที ่8 เมษายน 2562 
09.00 – 16.30 น. 

ม.4 นักเรียน ม.3 เดิม 120 คน 
(ร้อยละ 80) 

4-15 กุมภาพันธ์  2562 
09.00 – 16.00 น. 

31 มีนาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

วันที่ 6 เมษายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

วันที ่9 เมษายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

นักเรียนทั่วไปและ ม.3 
เดิมที่ไม่ได้รับการสมัคร 

กรณีไม่ครบจ านวน 
(ร้อยละ 20) 

23-27 มีนาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

31 มีนาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

วันที่ 6 เมษายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

วันที ่9 เมษายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

 



 

รูปถ่าย 

 1.5 น้ิว 

 

                                              เลขที่ประจ ำตัวผู้สมัคร                 

ใบสมัครเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2562   โรงเรียนพรุพีพิทยำคม  

         นักเรียนมัธยมศึกษำปีท่ี3 (เดิม)     นักเรยีนมัธยมศึกษำปีที่3 (ทั่วไป) 
        นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร           นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริกำร   
 สำขำที่เลือก   สำยวิทย์ – คณิตฯ        สำยศิลป์ - สังคม    หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง(ทวิศึกษำ) 
ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ..............................................นามสกุล....................................... FIRSTNAME…………………………....lASTNAME……………………….. 

บัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน 

เกิดวันที่……… เดือน............................พ.ศ.................อายุ...........ปี       กรุ๊ปเลือด.............เชื้อชาติ.............สัญชาติ...................... 

ศาสนา..................มีพ่ีน้องจ านวน............คน เป็นพี่ชาย........คน เป็นน้องชาย........คน   เป็นพี่สาว.......คน เป็นน้องสาว............คน 

พ่ีน้องที่ก าลังศึกษาจ านวน......คน  น้ าหนัก.........ก.ก.  ส่วนสูง...........ซ.ม.   จบชั้น ป.6 จากโรงเรียน..................... ........................ 

    ความสามารถพิเศษ............................................เบอร์โทรศัพท์.........................................Facebook………....................................... 

    ID Line……………………Email…………………………………. 

 ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน   รหัสประจ ำบ้ำน   

บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่............. ซอย............................ถนน............................. ต าบล...........................อ าเภอ/เขต..................... .. 

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................. (จังหวัดที่เกิด)................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรอกเฉพำะกรณีที่อยู่ไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน)   รหัสประจ าบ้าน  

บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่............ซอย.................ถนน...............................ต าบล....................... .......อ าเภอ/เขต....................................... 

จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.................... ..........ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน(โดยประมาณ).........................กม. 

       ระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน (โดยประมาณ)...............กม. 

ข้อมูลผู้ปกครอง 

บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง  ชื่อผู้ปกครอง............................................... 

เกี่ยวข้องเป็น.....................อาชีพ.........................โทรศัพท์...........................กรุ๊ปเลือด..........รายได้ต่อเดือน................................บาท 

บัตรประจ าตัวประชาชนบิดา           

ชื่อบิดา...........................................อาชีพ.........................โทรศัพท์................................กรุ๊ ปเลือด..........รายได้ต่อเดือน....................บาท 

บัตรประจ าตัวประชาชนมารดา  

ชื่อมารดา........................................อาชีพ.........................โทรศัพท์................................กรุ๊ปเ ลือด..........รายได้ต่อเดือน...................บาท 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัคร                     ลงชื่อ.................................................................ผูป้กครอง  

 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่                                                            ห้องสอบที่...............หมายเลขห้องสอบ.......................... 

ผลกำรตรวจหลักฐำน       ส าเนา ปพ.1:2        ส าเนาทะเบียนบ้าน          หลักฐานอื่นๆ .................................... 

      ลงชื่อ...........................................................กรรมการรับนักเรียน 

 

 บัตรประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำศึกษำต่อ ช้ัน ม.4 ปีกำรศึกษำ2562 โรงเรียนพรุพีพิทยำคม         

  

                                    ห้องสอบที่.........................................หมายเลขห้องสอบ.......................................... 

  ช่ือ..................................................................นามสกุล....................................................(ตัวบรรจง) 

                             สอบแยกกลุ่มเรียน   วันท่ี 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.   รำยงำนตัว/ช ำระเงิน    วันท่ี 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. 

                           ประกำศผล            วันท่ี 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.            มอบตัว            วันท่ี 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. 

                                ลงช่ือ........................................................ผู้สมคัร                          ลงช่ือ............................................................ผูป้กครอง 

โปรดน ำบัตรประจ ำตัวผู้สมัครมำทุกคร้ัง เพ่ือใช้ในกำรติดต่อกับโรงเรียนพรุพีพิทยำคม 

 

    

             

           

           

             

             

             

 

รูปถ่าย 

1.5  นิว้ 

เลขบตัรประจ าตวั 

 

ว/ด/ป  ท่ีสมคัรเรียน 

......./......./2562

. 

 

 



 

รูปถ่าย 

 1.5 น้ิว 

                                     
 
                                                                                                                    เลขที่ประจ ำตัวผู้สมัคร                 

ใบสมัครเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562   โรงเรียนพรุพีพิทยำคม 

  
                  นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร      นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริกำร   
ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ..............................................นามสกุล....................................... FIRSTNAME…………………………....lASTNAME……………………….. 

บัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน 

เกิดวันที่……… เดือน............................พ.ศ.................อายุ...........ปี       กรุ๊ปเลือด.............เชื้อชาติ.............สัญชาติ...................... 

ศาสนา..................มีพ่ีน้องจ านวน............คน เป็นพี่ชาย........คน เป็นน้องชาย........คน   เป็นพี่สาว.......คน เป็นน้องสาว............คน 

พ่ีน้องที่ก าลังศึกษาจ านวน......คน  น้ าหนัก.........ก.ก.  ส่วนสูง...........ซ.ม.   จบชั้น ป.6 จากโรงเรียน......... .................................... 

    ความสามารถพิเศษ................................................เบอรโ์ทรศัพท์.........................................Facebook………....................................... 

    ID Line……………………Email…………………………………. 

 ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน   รหัสประจ ำบ้ำน   

บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่............. ซอย............................ถนน............................. ต าบล........... ................อ าเภอ/เขต....................... 

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.............................(จังหวัดที่เกิด)...................................................  

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรอกเฉพำะกรณีที่อยู่ไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน)   รหัสประจ าบ้าน  

บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่............ซอย.................ถนน...............................ต าบล....................... .......อ าเภอ/เขต....................................... 

จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.................... ..........ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน(โดยประมาณ).........................กม. 

              ระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน (โดยประมาณ)...............กม. 

ข้อมูลผู้ปกครอง 

บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง                                                          ชื่อผูป้กครอง.......................................................... 

เกี่ยวข้องเป็น.....................อาชีพ.........................โทรศัพท์...........................กรุ๊ปเลือด..........รายได้ ต่อเดือน................................บาท 

บัตรประจ าตัวประชาชนบิดา    

ชื่อบิดา...........................................อาชีพ.........................โทรศัพท์................................กรุ๊ ปเลือด..........รายได้ต่อเดือน....................บาท 

บัตรประจ าตัวประชาชนมารดา  

ชื่อมารดา........................................อาชีพ.........................โทรศัพท์................................กรุ๊ปเ ลือด..........รายได้ต่อเดือน...................บาท 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัคร                     ลงชื่อ.................................................................ผูป้กครอง  

 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่                                                            ห้องสอบที่...............หมายเลขห้องสอบ.......................... 

ผลกำรตรวจหลักฐำน       ส าเนา ปพ.1:2       ส าเนาทะเบียนบ้าน         หลักฐานอื่นๆ .................................... 

      ลงชื่อ...........................................................กรรมการรับนักเรียน 

 

  บัตรประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำศึกษำต่อ ช้ัน ม.1 ปีกำรศึกษำ2562 โรงเรียนพรุพีพิทยำคม   

       

 ห้องสอบที่.........................................หมายเลขห้องสอบ.......................................... 

  ช่ือ..................................................................นามสกุล....................................................(ตัวบรรจง) 

                              สอบแยกกลุม่เรียน   วันท่ี 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.   รำยงำนตัว/ช ำระเงิน    วันท่ี 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. 

                             ประกำศผล            วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.         มอบตัว              วันท่ี 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. 

                                ลงช่ือ........................................................ผู้สมคัร                          ลงช่ือ............................................................ผูป้กครอง 

โปรดน ำบัตรประจ ำตัวผู้สมัครมำทุกคร้ัง เพ่ือใช้ในกำรติดต่อกับโรงเรียนพรุพีพิทยำคม 

 

    

             

           

           

             

             

รูปถ่าย 

1.5  นิว้ 
เลขบตัรประจ าตวั 

 

ว/ด/ป  ท่ีสมคัรเรียน 

......./......./2562 

 

             

 


