ว.ส.ช. 1

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ติดรูปถ่าย
ขนาด
1 นิ้ว

วัน/เดือน/ปี ที่สมัคร............................................................................เลขที่ใบสมัคร.....................
คานาหน้า ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว ชื่อ.......................................... ................นามสกุล.......................................
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ.........ปี.......เดือน
ว/ด/ป เกิด.............................................เพศ................ เชื้อชาติ............สัญชาติ...................ศาสนา..............
คานาหน้า ชื่อ-นามสกุล บิดา นาย ชื่อ........................................................................ นามสกุล............................
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ.........ปี.......เดือน
อาชีพของบิดา........................ ........................รายได้ของบิดา/ปี...........................................................................
คานาหน้า ชื่อ-นามสกุล มารดา นาง/นางสาว ชื่อ.....................................................นามสกุล..............................
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ.........ปี.......เดือน
อาชีพของมารดา............................................รายได้ของมารดา/ปี..........................................................................
คานาหน้า ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครอง นาย/นาง/นางสาว ชื่อ.......................................นามสกุล....................................
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ.........ปี.......เดือน
อาชีพของผู้ปกครอง.......................................รายได้ของมารดา/ปี..........................................................................
หมู่โลหิต (นักเรียน) .......................................... สถานที่เกิด.........................................ตาบลเกิด............................
อาเภอเกิด........................................................ จังหวัดเกิด.....................................................
สถานะครอบครัว

อยู่ด้วยกัน

หย่าร้าง

แยกกันอยู่

บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
บิดา-มารดาแต่งงานใหม่
โทรศัพท์บิดา....................... ............โทรศัพท์มารดา.................. .................โทรศัพท์ผู้ปกครอง.................................
สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียน.................................. .................................... ตาบล/แขวง................................... .......
อาเภอ/เขต..................................... .......จังหวัด................................ ...........ระดับชั้น........................................ .....
สาเหตุที่ออก......................................... ...............................เกรดเฉลี่ย...................................
หลักฐานในการสมัคร
ใบสมัคร
 รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
สาเนาหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1)
 หนังสือรับรองการศึกษา (ปพ.7)
สาเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 สานาทะเบียนบ้านของบิดา
สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
 สาเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ ระบุ..................................






ลงชื่อ........................................กรรมการรับสมัคร
(.............................. ....................)

ลงชื่อ.....................................กรรมการตรวจหลักฐาน
(.............................. ....................)
/ข้อมูลทั่วไป…

ข้อมูลทั่วไป
เลขรหัสประจาบ้าน

-

-

ทีอ่ ยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ที่.............

ถนน...............................ซอย...............................ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต.......................... .......
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.................
ประเภทบ้าน  บ้านเดี่ยว  ห้องแถว  บ้านเช่า  ตึกแถว/อาคารพาณิชย์  อื่นๆ
น้าหนัก.......................กิโลกรัม ส่วนสูง....................เซนติเมตร
จานวนพี่น้อง (รวมตัวเอง) .......................คน จานวนพี่น้องที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้มี.......................คน
วิธีการเดินทางมาโรงเรียน................................................... ...ระยะทางจากบ้าน – โรงเรียน.......................กิโลเมตร
ลงชื่อ................................... ........................ผู้สมัคร
(...........................................................)
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องครบและเขียนคาว่า “สาเนาถูกต้อง” เหมือนตัวอย่างข้างล่าง
สาเนาถูกต้อง
(เด็กชายรักดี เรียนเก่ง)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บันทึกความสามารถพิเศษของนักเรียน
 ด้านดนตรีไทย
 ระนาดเอก  ฆ้องวง  กลอง
 ปี่พาทย์  อื่นๆ
(ระบุ)________________________________________________________________________
 ด้านดนตรีสากล
 กลอง
 กีตาร์
 เบส
 อื่นๆ
(ระบุ)________________________________________________________________________
 ด้านร้องเพลง
 ลูกทุ่ง
 สตริง
 หมอลา  ฉ่อย
 อื่นๆ
(ระบุ)_____________________________________________________________________
 ด้านนาฏศิลป์
 ด้านกีฬา
 ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล  ตะกร้อ
 ฟุตซอล  วิ่ง
 อื่นๆ
(ระบุ)___________________________________________________
 ด้านอื่น ๆ
(ระบุ)_______________________________________________________________________________

กรณีเคยเรียนหรือจบที่โรงเรียนสนามชัยเขต เลขประจาตัวนักเรียนเดิม.............................

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
วัน/เดือน/ปี ที่สมัคร............................................................................เลขที่ใบสมัคร.....................

ว.ส.ช. 1
ติดรูปถ่าย
ขนาด
1 นิ้ว

แผนการเรียนที่เลือก (โดยใส่หมายเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามความประสงค์ที่จะสมัครเรียน)
 วิทย์-คณิต : หุ่นยนต์อุตสาหกรรม  คณิต-ภาษา : ภาษาจีนท่องเที่ยว  ภาษา-ทั่วไป :ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว
 ภาษา-ทั่วไป : ออกแบบผลิตภัณฑ์  ภาษา-ทั่วไป : เกษตรกรรม-คหกรรม
คานาหน้า ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว ชื่อ.......................................... ................นามสกุล...........................................
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ.........ปี.......เดือน
ว/ด/ป เกิด............................................. เพศ................ เชื้อชาติ............สัญชาติ...................ศาสนา....................
คานาหน้า ชื่อ-นามสกุล บิดา นาย ชื่อ......................................................................นามสกุล...................................
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ.........ปี.......เดือน
อาชีพของบิดา........................ ........................รายได้ของบิดา/ปี................................................................................
คานาหน้า ชื่อ-นามสกุล มารดา นาง/นางสาว ชื่อ..................................................นามสกุล...................................
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ.........ปี.......เดือน
อาชีพของมารดา............................................รายได้ของมารดา/ปี.............................................................................
คานาหน้า ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครอง นาย/นาง/นางสาว ชื่อ.......................................นามสกุล......................................
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ.........ปี.......เดือน
อาชีพของผู้ปกครอง.......................................รายได้ของมารดา/ปี.......................................................................... ..
หมู่โลหิต (นักเรียน) .......................................... สถานที่เกิด.........................................ตาบลเกิด..................................
อาเภอเกิด........................................................ จังหวัดเกิด.........................................................................................
สถานะครอบครัว
อยู่ด้วยกัน
หย่าร้าง
แยกกันอยู่
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
บิดา-มารดาแต่งงานใหม่
โทรศัพท์บิดา....................... ............โทรศัพท์มารดา.................. .................โทรศัพท์ผู้ปกครอง.................................
สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียน.................................. .................................... ตาบล/แขวง................................... .......
อาเภอ/เขต..................................... .......จังหวัด................................ ...........ระดับชั้น........................................ .....
สาเหตุที่ออก......................................... ...............................เกรดเฉลี่ย...................................
หลักฐานในการสมัคร
ใบสมัคร
 รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
สาเนาหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1)
 หนังสือรับรองการศึกษา (ปพ.7)
สาเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 สานาทะเบียนบ้านของบิดา
สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
 สาเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ ระบุ..................................






ลงชื่อ........................................กรรมการรับสมัคร
(..................................................)

ลงชื่อ.....................................กรรมการตรวจหลักฐาน
(..................................................)
/ข้อมูลทั่วไป...

ข้อมูลทั่วไป
เลขรหัสประจาบ้าน

-

-

ทีอ่ ยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ที่.............

ถนน...............................ซอย...............................ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต.......................... .......
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.................
ประเภทบ้าน  บ้านเดี่ยว  ห้องแถว  บ้านเช่า  ตึกแถว/อาคารพาณิชย์  อื่นๆ
น้าหนัก.......................กิโลกรัม ส่วนสูง....................เซนติเมตร
จานวนพี่น้อง (รวมตัวเอง) .......................คน จานวนพี่น้องที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้มี.......................คน
วิธีการเดินทางมาโรงเรียน....................... ............................ ...ระยะทางจากบ้าน – โรงเรียน.......................กิโลเมตร
ลงชื่อ................................... ........................ผู้สมัคร
(................................... ........................)
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องครบและเขียนคาว่า “สาเนาถูกต้อง” เหมือนตัวอย่างข้างล่าง
สาเนาถูกต้อง
(เด็กชายรักดี เรียนเก่ง)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บันทึกความสามารถพิเศษของนักเรียน
 ด้านดนตรีไทย
 ระนาดเอก  ฆ้องวง  กลอง
 ปี่พาทย์  อื่นๆ
(ระบุ)________________________________________________________________________
 ด้านดนตรีสากล
 กลอง
 กีตาร์
 เบส
 อื่นๆ
(ระบุ)________________________________________________________________________
 ด้านร้องเพลง
 ลูกทุ่ง
 สตริง
 หมอลา  ฉ่อย
 อื่นๆ
(ระบุ)_____________________________________________________________________
 ด้านนาฏศิลป์
 ด้านกีฬา
 ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล  ตะกร้อ
 ฟุตซอล  วิ่ง
 อื่นๆ
(ระบุ)___________________________________________________
 ด้านอื่น ๆ
(ระบุ)_______________________________________________________________________________

