
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 

********************************************************* 

   ด้วย โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มีความประสงค์รับ
นักเรียนเข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566  เพ่ือให้การรับนักเรียน
เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 จึงมีกำหนดการรับสมัครดังนี้ 
1.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 1.1 จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน 

  โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 รับนักเรียนที่จบ
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทั่วไปและนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 40 คน รวมจำนวน 80 คน 

 1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.2.1 รับนักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู ย่า ตา ยาย  
ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ประกอบด้วยโรงเรียน 

   1.โรงเรียนบ้านยาบี  
   2.โรงเรียนบ้านคลองช้าง 

   3.โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 
   4.โรงเรียนบ้านค่าย 

   5.โรงเรียนพัฒนศึกษา 

   6.โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 
   7.โรงเรียนศูนย์ครูใต้ 
   8.โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 
   9.โรงเรียนบ้านน้ำดำ 

   10.โรงเรียนบ้านกาแลกูมิ 
   11.โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 

   12.โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 

   13.โรงเรียนบ้านโคกหมัก 

   14.โรงเรียนบ้านเปีย 

   15.โรงเรียนบ้านโคกโตนด 
  1.2.2 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 



1.3 กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
  - รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 มีนาคม 2566  
  - รอบแรก  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 
  - รอบท่ี 2 วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 
    เวลา 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 
 

 1.4 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร 

  1.4.1 ใบสมัครเข้าเรียน โดยกรอกรายละเอียดตามแบบในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน 

  1.4.2 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7) 
  1.4.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารของผู้สมัคร 

  1.4.4 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารของผู้สมัคร 

  1.4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
  1.4.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

  

1.5 กำหนดการรายงานตัว/มอบตัว 

 - วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 
 - ผู้ไม่มามอบตัวตามกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ เว้นแต่จะได้แจ้งให้โรงเรียนทราบเหตุผลความจำเป็น 

เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
 

2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 2.1 จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน 
  2.1.1 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 รับนักเรียน 
ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์และโรงเรียนอ่ืนๆ จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 40 คน รวมจำนวน 80 คน 
  2.1.2 แผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 40 คน  
  2.1.3 แผนการเรียนที่ 2 ศิลป์-ภาษา จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 40 คน 
 2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  2.2.1 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  2.2.2 แผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 
  2.2.3 แผนการเรียนที่ 2 ศิลป์ – ภาษา (ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย) 
 2.3 กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
  - รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 มีนาคม 2566  
  - รอบแรก  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 
  - รอบท่ี 2 วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 
    เวลา 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 



   
 2.4 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร 

  2.4.1 ใบสมัครเข้าเรียน โดยกรอกรายละเอียดตามแบบในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน 

  2.4.2 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7) 
  2.4.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารของผู้สมัคร 

  2.4.4 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารของผู้สมัคร 

  2.4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
  2.4.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

  

2.5 กำหนดการรายงานตัว/มอบตัว 

 - วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 
 - ผู้ไม่มารายงานตัว/มอบตัว ตามกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ เว้นแต่จะได้แจ้งให้โรงเรียนทราบเหตุผล 

ความจำเป็นเป็นลายลักาณ์อักษรล่วงหน้า ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2566 

 
 
     

     ( นายวัชรินทร์  ทองอินทร์ ) 
                       รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2566 

          โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี 
******************************************** 

เลขประจำตัวประชาชน ---- 
คำนำหน้า....................ชื่อ........................................................นามสกุล.............................. ............เพศ........................... 
เกิดวันที่.............เดือน............................พ.ศ..............อายุ........... ...ปี  น้ำหนัก…..……กิโลกรัม ส่วนสูง………….เซนติเมตร 
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่................ซอย..............................ถนน.....................................ตำบล................................... 
อำเภอ.......................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์ (มือถือ)............................................. 
ชื่อบิดา...............................................................................นามสกุล.................................................................................. 
อาชีพ.................................................................................รายได…้………………………………………………………….บาท/เดือน 
ชื่อมารดา...........................................................................นามสกุล.................................................................................. 
อาชีพ.................................................................................รายได…้………………………………………………………….บาท/เดือน 
จำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา…….……คน พี่ชาย……....…คน น้องชาย…..…..…คน พี่สาว…..…..…คน น้องสาว…...………คน  
นักเรียนเป็นบุตรลำดับที่…………………   จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่(ไม่รวมนักเรียน)………………………….……..……..คน  
ผู้ปกครอง  คือ  บิดา  มารดา  บุคคลอื่นๆ มีความสัมพันธ์กับนักเรียนคือ....................................................... 
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง.......................................................อาชีพ.........................โทรศัพท์มือถือ............. ................................ 

สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้หลักฐาน  ใบรับรองการศึกษา  ปพ.1 
โรงเรียน..................................................อำเภอ............................จังหวัด.........................รหั สไปรษณีย์............................ 

ความสามารถพิเศษ  ดนตรี  นาฏศิลป์     กีฬา    อ่ืนๆ.......................................................................... 
หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัครของโรงเรียนพร้อมติดรูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว 
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ชุด 
3. สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา มารดา และผู้ปกครอง 1ชุด 
4. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริงจริงพร้อมสำเนาหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด 
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด 

มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี 

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

ยื่นใบสมัครวันที่....................เดือน............................................พ.ศ. 2566 
 

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
           (.....................................................) 

รูป ขนาด 2 นิว้ 

เลขที่ผู้สมัคร………………………………. 



 
(สำหรับเจ้าหน้าที่) 

หลักฐานที่ส่ง   ใบรับรอง (ปพ.7)     สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
        เอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน  สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา ผูป้กครอง 

             สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน   สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา ผูป้กครอง 
 

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
           (.....................................................) 

             วันที่ .........../........./2566 
 
 
 
 
 

  



ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ปีการศึกษา 2566 แผน 1 (วิทย์-คณิต) 

          โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี 
******************************************** 

เลขประจำตัวประชาชน ---- 
คำนำหน้า....................ชื่อ........................................................นามสกุล.............................. ............เพศ........................... 
เกิดวันที่.............เดือน............................พ.ศ..............อายุ........... ...ปี  น้ำหนัก…..……กิโลกรัม ส่วนสูง………….เซนติเมตร 
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่................ซอย..............................ถนน.....................................ตำบล................................... 
อำเภอ.......................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์ (มือถือ)............................................. 
ชื่อบิดา...............................................................................นามสกุล.................................................................................. 
อาชีพ.................................................................................รายได…้………………………………………………………….บาท/เดือน 
ชื่อมารดา...........................................................................นามสกุล.................................................................................. 
อาชีพ.................................................................................รายได…้………………………………………………………….บาท/เดือน 
จำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา…….……คน พี่ชาย……....…คน น้องชาย…..…..…คน พี่สาว…..…..…คน น้องสาว…...………คน  
นักเรียนเป็นบุตรลำดับที่…………………   จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่(ไม่รวมนักเรียน)………………………….……..……..คน 
ผู้ปกครอง  คือ  บิดา  มารดา  บุคคลอื่นๆ มีความสัมพันธ์กับนักเรียนคือ....................................................... 
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง.......................................................อาชีพ.........................โทรศัพท์มือถือ............. ................................ 

สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้หลักฐาน  ใบรับรองการศึกษา  ปพ.1 
โรงเรียน..................................................อำเภอ............................จังหวัด.........................รหั สไปรษณีย์............................ 

ความสามารถพิเศษ  ดนตรี  นาฏศิลป์     กีฬา    อ่ืนๆ.......................................................................... 
หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัครของโรงเรียนพร้อมติดรูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว 
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ชุด 
3. สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา มารดา และผู้ปกครอง 1ชุด 
4. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริงจริงพร้อมสำเนาหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด 
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด 

มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี 

ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร    ลงชื่อ...............................................ผู้ปกครอง 
 (.....................................................)                  (............. ...................................) 
ยื่นใบสมัครวันที่....................เดือน............................................พ.ศ. 2566 
 

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
        (.....................................................) 

รูป ขนาด 2 นิ้ว 

เลขที่ผู้สมัคร………………………………. 



 
(สำหรับเจ้าหน้าที่) 

หลักฐานที่ส่ง   ใบรับรอง (ปพ.7)     สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
        เอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน  สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา ผูป้กครอง 

             สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน   สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา ผูป้กครอง 
 

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
           (.....................................................) 

             วันที่ .........../........./2566 
 
 
 

 
 
 

  



ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ปีการศึกษา 2566 แผน 2 (ศิลป์-ภาษา) 

          โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี 
******************************************** 

เลขประจำตัวประชาชน ---- 
คำนำหน้า....................ชื่อ........................................................นามสกุล.............................. ............เพศ........................... 
เกิดวันที่.............เดือน............................พ.ศ..............อายุ........... ...ปี  น้ำหนัก…..……กิโลกรัม ส่วนสูง………….เซนติเมตร 
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่................ซอย..............................ถนน.....................................ตำบล................................... 
อำเภอ.......................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์ (มือถือ)............................................. 
ชื่อบิดา...............................................................................นามสกุล.................................................................................. 
อาชีพ.................................................................................รายได…้………………………………………………………….บาท/เดือน 
ชื่อมารดา...........................................................................นามสกุล.................................................................................. 
อาชีพ.................................................................................รายได…้………………………………………………………….บาท/เดือน 
จำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา…….……คน พีช่าย……....…คน น้องชาย…..…..…คน พี่สาว…..…..…คน น้องสาว…...………คน  
นักเรียนเป็นบุตรลำดับที่…………………   จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่(ไม่รวมนักเรียน)………………………….……..……..คน 
ผู้ปกครอง  คือ  บิดา  มารดา  บุคคลอื่นๆ มีความสัมพันธ์กับนักเรียนคือ....................................................... 
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง.......................................................อาชีพ.........................โทรศัพท์มือถือ............. ................................ 

สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้หลักฐาน  ใบรับรองการศึกษา  ปพ.1 
โรงเรียน..................................................อำเภอ............................จังหวัด.........................รหั สไปรษณีย์............................ 

ความสามารถพิเศษ  ดนตรี  นาฏศิลป์     กีฬา    อ่ืนๆ.......................................................................... 
หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัครของโรงเรียนพร้อมติดรูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว 
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ชุด 
3. สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา มารดา และผู้ปกครอง 1ชุด 
4. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริงจริงพร้อมสำเนาหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด 
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด 

มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี 
ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร    ลงชื่อ...............................................ผู้ปกครอง 
 (.....................................................)                  (............. ...................................) 

ยื่นใบสมัครวันที่....................เดือน............................................พ.ศ. 2566 
 

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
           (.....................................................) 

รูป ขนาด 2 นิ้ว 

เลขที่ผู้สมัคร………………………………. 



(สำหรับเจ้าหน้าที่) 
หลักฐานที่ส่ง   ใบรับรอง (ปพ.7)     สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
        เอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน  สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา ผูป้กครอง 

             สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน   สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา ผูป้กครอง 
 

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
           (.....................................................) 

       วันที่ .........../........./2566 
 


