
ลงช่ือ ...................................................... ผูส้มคัร 

            (.....................................................) 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผูอ้อกบตัร 

             (....................................................) 

 
 
 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ  โรงเรียนเชียงดาววทิยาคม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ปีการศึกษา  2559 
 
วนัที.่......................................................... 
 
ช่ือนกัเรียน  เดก็ชาย / เดก็หญิง / นาย / นางสาว ................................................  สกลุ ............................................... 
เลขประจาํตวัประชาชนของนกัเรียนผูส้มคัร  
 
 
วนั / เดือน / ปีเกิด .......................................................   
หมู่เลือด   A               AB              B        O 
ช่ือ – สกลุ  บิดา ........................................... อาชีพ .............................. 
ช่ือ – สกลุ  มารดา ........................................ อาชีพ ............................. 
ช่ือ – สกลุ  ผูป้กครอง ................................... อาชีพ ............................. 
จบชั้น  ป.6  โรงเรียน ....................................... จงัหวดั........................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี ............ หมู่ ........ ช่ือหมู่บา้น ......................... 
ตาํบล .......................... อาํเภอ ....................... จงัหวดั ......................... 
รหสัไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์...............................................
ความสามารถพิเศษ...................................................................................... 
 
 ลงช่ือ ......................................................... ผูส้มคัร 
 ลงช่ือ ......................................................... ผูป้กครอง 
 
 (สาํหรับผูส้มคัรเกบ็ไว)้                      เลขท่ีนัง่สอบ  
 
ช่ือ ..............................................  นามสกลุ.......................................... 
สอบวนัท่ี..............................................หอ้งสอบท่ี                
อาคาร         รัตนรักษ ์ ชั้น     1     
         ธีรราช      2 
        3 
 
 

                      

    

เลขที่ใบสมัคร.......................................... 

ติดรูปถ่าย 
นักเรียน 

ขนาด 3 x 4 ซม. 
(สวมชุดนักเรียน) 

ติดรูปถ่าย 
นักเรียน 

ขนาด 3 x 4 ซม. 
(สวมชุดนักเรียน) 

1. ชื่อ - สกลุ ถูก ไมถู่ก
2. ปพ. 1  หรือใบรับรอง ถูก ไมถู่ก
3. สําเนาทะเบียนบา้น ถูก ไมถู่ก
4. รูปถ่าย 3 x 4 ซม.  2  รูป (ติดใบสมัคร) ถูก ไมถู่ก
5. ระบุหมูเ่ลือดเรียบร้อย ถูก ไมถู่ก
6.

ถูก ไมถู่ก

ห้องสอบที ่......................  เลขทีน่ั่งสอบ ....................

สําหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ...................................................... ผูต้รวจ

(....................................................)

ระบุหมายเลขประจาํตวัประชาชนเรียบร้อย



ลงช่ือ ...................................................... ผูส้มคัร 

            (.....................................................) 
 

ลงช่ือ ..................................................... ผูอ้อกบตัร 

            (....................................................) 

 
 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ  โรงเรียนเชียงดาววทิยาคม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4  ปีการศึกษา  2559 

วนัที.่......................................................... 
 
 
 
ช่ือนกัเรียน  เดก็ชาย / เดก็หญิง / นาย / นางสาว .................................................  สกลุ .............................................. 
เลขประจาํตวัประชาชนของนกัเรียนผูส้มคัร  
 
วนั / เดือน / ปีเกิด ...................................................   
หมู่เลือด   A               AB               B        O 
ช่ือ – สกลุ  บิดา ........................................... อาชีพ .............................  
ช่ือ – สกลุ  มารดา ........................................ อาชีพ ............................. 
ช่ือ – สกลุ  ผูป้กครอง .................................. อาชีพ ............................. 
จบชั้น  ม.3  โรงเรียน ....................................... จงัหวดั........................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี ............ หมู่ ........ ช่ือหมู่บา้น ......................... 
ตาํบล .......................... อาํเภอ ....................... จงัหวดั ......................... 
รหสัไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์............................................... 
ความสามารถพิเศษ...................................................................................... 
 
 ลงช่ือ ......................................................... ผูส้มคัร 
 ลงช่ือ ......................................................... ผูป้กครอง 
 
 (สาํหรับผูส้มคัรเกบ็ไว)้             เลขท่ีนัง่สอบ  
 
ช่ือ ..............................................  นามสกลุ.......................................... 
สอบวนัท่ี..............................................หอ้งสอบท่ี                
อาคาร         รัตนรักษ ์ ชั้น     1     
         ธีรราช      2 
        3 
 

                     

    

เลขที่ใบสมัคร........................................... 

ติดรูปถ่าย 
นักเรียน 

ขนาด 3 x 4 ซม. 
(สวมชุดนักเรียน) 

ติดรูปถ่าย 
นักเรียน 

ขนาด 3 x 4 ซม. 
(สวมชุดนักเรียน) 

        วทิยาศาสตร์– คณิตศาสตร์ 

        ภาษาองักฤษ- คณิตศาสตร์ 

        ภาษาองักฤษ– ภาษาจีน    
        ช่างไฟฟ้า 

        เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 โปรดกรอกให้ชัดเจน  และทาํเคร่ืองหมาย    ในช่องหน้าข้อความ 
 สมคัรแผนการเรียน             วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์              ภาษาองักฤษ-คณิตศาสตร์          ภาษาองักฤษ-ภาษาจีน          
โครงการ ทวศึิกษา (ปวช./ม.6)         ช่างไฟฟ้า                               เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

1. ชื่อ - สกลุ ถูก ไมถู่ก
2. ปพ. 1  หรือใบรับรอง ถูก ไมถู่ก
3. สําเนาทะเบียนบา้น ถูก ไมถู่ก
4. ใบรบัรองเกรดเฉล่ีย  (สายวทิย์ - คณิต) ถูก ไมถู่ก
5. รูปถ่าย 3 x 4 ซม.  2  รูป (ตดิใบสมคัร) ถูก ไมถู่ก
6. ระบุหมูเ่ลือดเรียบร้อย ถูก ไมถู่ก
7. ระบุหมายเลขประจาํตวัประชาชนเรียบร้อย ถูก ไมถู่ก

ห้องสอบที ่......................  เลขทีน่ั่งสอบ ....................

สําหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ...................................................... ผูต้รวจ

(....................................................)


