(เฉพาะเจ้ าหน้ าที่)
เลขประจําตัวผูส้ มัคร  ห้องสอบ...............

ใบสมัครเขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนศีขรภูมิพสิ ัย อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรนิ ทร

ติดรูปถ่ าย

ประเภทการสมัคร  ในเขตพื้นที่บริ การ  นักเรี ยนทัว่ ไป
ยื่นใบสมัคร วันที่
เดือน
พ.ศ.
ชื่อ–สกุล
เลขประจําตัวประชาชน ----
สัญชาติ
ศาสนา
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปี
เดือน
ที่อยูตามทะเบียนบาน รหัสประจําบ้าน -- บ้านเลขที่
.หมู่ที่
บ้าน
ตําบล
.อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์
. ความพิการ
นํ้าหนัก
ก.ก. ส่ วนสูง
ซม.
สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
ตั้งอยู่ ( ) ในเขต ( ) นอกเขต
ตําบล
.อําเภอ
จังหวัด
บิดาชื่อ
อาชีพ
โทรศัพท์
มารดาชื่อ
อาชีพ
โทรศัพท์
ชื่อ – สกุล ผูปกครอง
อาชีพ
ความสัมพันธ์กบั นักเรี ยนเป็ น
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่
หมู่ที่
บ้าน
.ตําบล
.
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์
ผ
ลงชื่อ

ผูส้ มัคร

ลงชื่อ

สําหรับเจาหนาที่ตรวจหลักฐาน
 สําเนาทะเบียนบ้านนักเรี ยน
 สําเนาทะเบียนบ้าน  บิดา  มารดา
 ป.05/ปพ.1/ใบรับรอง
 ใบแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 อื่นๆ
ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน

ผูป้ กครอง
สําหรับเจาหนาที่รับสมัคร
รับผูส้ มัครเลขประจําตัว
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่รับสมัคร

การบันทึกขอมูล
บันทึกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว
ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล

บัตรประจําตัวผูสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชื่อ–สกุล...............................................................เลขประจําตัวผูส้ มัคร 
สอบวัดความรู้ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ห้องสอบ.................
ณ อาคารเรี ยน 5 เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป
ลงชื่อ

ผูส้ มัคร

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่รับสมัคร

ติดรูปถ่ าย

ขอมูลครอบครัว
บิดาชื่อ
ความพิการของบิดา
.
สถานภาพของบิดา ( ) อยูด่ ว้ ยกัน ( )อย่าร้าง ( ) เสี ยชีวิต
มีรายได้ต่อปี
บาท
อาชีพบิดา
เลขประจําตัวบิดา ----
มารดาชื่อ
ความพิการของมารดา
.
สถานภาพของมารดา ( ) อยูด่ ว้ ยกัน ( )อย่าร้าง ( ) เสี ยชีวิต
มีรายได้ต่อปี
บาท
อาชีพมารดา
เลขประจําตัวมารดา ----
ผูปกครองชื่อ
เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนเป็ น
มีรายได้ต่อปี
บาท อาชีพ
เลขประจําตัวผูป้ กครอง ----

.

ความสามารถพิเศษ
วิธีเดินทางมาโรงเรียน
ระยะทาง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อวัน
บาท
โรงเรียนเครือขาย
กรณีนกั เรี ยนสอบหรื อจับฉลากไม่ได้ นักเรี ยนมีความประสงค์เข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนเครื อข่าย โรงเรี ยนใด
( ) โรงเรี ยนห้วยจริ งวิทยา
( ) โรงเรี ยนแตลศิริวิทยา
( ) โรงเรี ยนหนองแวงวิทยาคม
( ) โรงเรี ยนยางวิทยาคาร

.
กิโลเมตร

กําหนดการรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2562 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ระดับ

รับสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
-เขตพื้นที่บริการ
- นักเรียนทั่วไป

22- 27 มีนาคม 62
22- 27 มีนาคม 62

จับสลาก

วิธีการ
สอบคัดเลือกและใชคะแนนโอเน็ต

ประกาศผล
รายงานตัว

มอบตัว

7 เมษายน 62
-

30 มีนาคม 62
30 มีนาคม 62

3 เมษายน 62
3 เมษายน 62

8 เมษายน 62
8 เมษายน 62

หมายเหตุ : วันที่ 24 มีนาคม 2562 หยุดรับสมัคร เนื่องจากตรงกับวันเลือกตั้ง 62

