ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ติดรูปถ่าย

วันที่....................................................................... ลำดับที่ ........................
1) ชื่อนักเรียน ........................................นำมสกุล...................................นับถือศำสนำ..............................
เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก

-   -    - -

เกิดวันที่ ................เดือน........................................... พ.ศ. ................. อำยุ .......................................ปี
2) ชื่อบิดำ ............................................นำมสกุล...................................นับถือศำสนำ................................
เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก

-   -    - -

อำชีพ ........................................................................ รำยได้เฉลี่ยต่อปี ....................................... บำท
ชื่อมำรดำ ..........................................นำมสกุล...................................นับถือศำสนำ..............................
เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก

-   -    - -

อำชีพ .................................................................... รำยได้เฉลี่ยต่อปี .......................................... บำท
3) ชื่อผู้ปกครอง......................................นำมสกุล...................................นับถือศำสนำ...............................
อำชีพ .................................................................... รำยได้เฉลี่ยต่อปี .......................................... บำท
มีควำมเกี่ยวพันกับนักเรียน โดยเป็น.....................................................ของนัก เรียน
4) ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่ ...............หมู่ ........ บ้ำน..................................ตำบล........................................
อำเภอ..............................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณี ย์................................
โทร./ มือถือ.............................................
5) กำลังศึกษำ / จบกำรศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียน..........................................................
ตำบล...................................อำเภอ......................................จังหวัด........................................................
คะแนนเฉลี่ย................................... ควำมสำมำรถพิเศษ.....................................................................
6) สมัครเข้ำเรียนแผนกำรเรียน
( ) กลุ่มเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
นักเรียนเติมตัวเลข
( ) กลุ่มเรียนศิลปศำสตร์-ภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ
เลือกอันดับ 1, 2, 3,4
( ) กลุ่มเรียนศิลปศำสตร์-คอมพิวเตอร์
( ) หลักสูตรทวิศึกษำร่วมกับวิทยำลัยกำรอำชีพนครไทย
7) หลักฐำนที่นำมำประกอบกำรสมัคร (สาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร)
 ใบแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) พร้อมสำเนำ หรือ ใบรับรองกำรเป็นนักเรียน
มี ไม่มี
 สำเนำทะเบียนบ้ำนนักเรียน บิดำ มำรดำ อย่ำงละ 1 ชุด
มี ไม่มี
 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 ใบ
มี ไม่มี
 หลักฐำนอื่น ๆ ...............................................................
มี ไม่มี
ลงชื่อ .............................................. ผู้สมัคร
ลงชื่อ .............................................. เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
(.................................................)
(.................................................)
บันทึกเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................................
ปรับปรุงล่าสุด 25 มกราคม 2559

ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ติดรูปถ่าย

วันที่....................................................................... ลำดับที่ ........................
1) ชื่อนักเรียน ........................................นำมสกุล...................................นับถือศำสนำ..............................
เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก

-   -    - -

เกิดวันที่ ................เดือน........................................... พ.ศ. ................. อำยุ .......................................ปี
2) ชื่อบิดำ ............................................นำมสกุล...................................นับถือศำสนำ................................
เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก

-   -    - -

อำชีพ ........................................................................ รำยได้เฉลี่ยต่อปี ....................................... บำท
ชื่อมำรดำ ..........................................นำมสกุล...................................นับถือศำสนำ..............................
เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก

-   -    - -

อำชีพ .................................................................... รำยได้เฉลี่ยต่อปี .......................................... บำท
3) ชื่อผู้ปกครอง......................................นำมสกุล...................................นับถือศำสนำ...............................
อำชีพ .................................................................... รำยได้เฉลี่ยต่อปี .......................................... บำท
มีควำมเกี่ยวพันกับนักเรียน โดยเป็น.....................................................ของนักเรียน
4) ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่ ...............หมู่ ........ บ้ำน..................................ตำบล........................................
อำเภอ..............................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์................................
โทร./ มือถือ.............................................
5) กำลังศึกษำ / จบกำรศึกษำ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียน.......................................................
ตำบล...................................อำเภอ......................................จังหวัด........................................................
คะแนนเฉลี่ย................................... ควำมสำมำรถพิเศษ.....................................................................
6) สมัครเข้ำเรียนแผนกำรเรียน
( ) กลุ่มเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
นักเรียนเติมตัวเลข
เลือกอันดับ 1, 2
( ) กลุ่มเรียนศิลปศำสตร์-ภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ
7) หลักฐำนที่นำมำประกอบกำรสมัคร (สาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร)
 ใบแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) พร้อมสำเนำ หรือ ใบรับรองกำรเป็นนักเรียน
มี ไม่มี
 สำเนำทะเบียนบ้ำนนักเรียน บิดำ มำรดำ อย่ำงละ 1 ชุด
มี ไม่มี
 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 ใบ
มี ไม่มี
 หลักฐำนอื่น ๆ ...............................................................
มี ไม่มี
ลงชื่อ .............................................. ผู้สมัคร
(.................................................)

ลงชื่อ .............................................. เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
(.................................................)

บันทึกเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................................
ปรับปรุงล่าสุด 25 มกราคม 2559

กรณีข้ามชั้น

ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......... ปีการศึกษา 2559

ติดรูปถ่าย

วันที่....................................................................... ลำดับที่ ........................
1) ชื่อนักเรียน ........................................นำมสกุล...................................นับถือศำสนำ..............................
เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก

-   -    - -

เกิดวันที่ ................เดือน........................................... พ.ศ. ................. อำยุ .......................................ปี
2) ชื่อบิดำ ............................................นำมสกุล...................................นับถือศำสนำ................................
เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก

-   -    - -

อำชีพ ........................................................................ รำยได้เฉลี่ยต่อปี ....................................... บำท
ชื่อมำรดำ ..........................................นำมสกุล...................................นับถือศำสนำ..............................
เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก

-   -    - -

อำชีพ .................................................................... รำยได้เฉลี่ยต่อปี .......................................... บำท
3) ชื่อผู้ปกครอง......................................นำมสกุล...................................นับถือศำสนำ...............................
อำชีพ .................................................................... รำยได้เฉลี่ยต่อปี .......................................... บำท
มีควำมเกี่ยวพันกับนักเรียน โดยเป็น.....................................................ของนักเรียน
4) ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่ ...............หมู่ ........ บ้ำน..................................ตำบล........................................
อำเภอ..............................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์................................
โทร./ มือถือ.............................................
5) กำลังศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่.............................. โรงเรียน..........................................................
ตำบล...................................อำเภอ......................................จังหวัด........................................................
คะแนนเฉลี่ย................................... ควำมสำมำรถพิเศษ.....................................................................
6) สมัครเข้ำเรียน ( ) กลุ่มเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ( ) กลุ่มเรียนศิลปศำสตร์
7) หลักฐำนที่นำมำประกอบกำรสมัคร (สาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร)
 หนังสือสำคัญแจ้งกำรย้ำยเข้ำจำกโรงเรียนเดิม
 ใบแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) พร้อมสำเนำ หรือ ใบรับรองกำรเป็นนักเรียน
 สำเนำทะเบียนบ้ำนนักเรียน

บิดำ มำรดำ อย่ำงละ 1 ชุด
 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 ใบ
 หลักฐำนอื่น ๆ ...............................................................
ลงชื่อ .............................................. ผู้สมัคร
(.................................................)

มี
มี
มี
มี
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ลงชื่อ .............................................. เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
(.................................................)

บันทึกเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................................
ปรับปรุงล่าสุด 25 มกราคม 2559

