
 
ใบสมัครเขาเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา(สพม.39) อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

เลขประจําตัวประชาชน  -  -  -  -  

คํานําหนาช่ือ  ช่ือ    นามสกุล   เพศ        

เกิด วันท่ี เดือน   พ.ศ.25        นับถือศาสนา       เช้ือชาติ                         

สัญชาติ        หมูโลหิต              ความพิการ(ถามี)                                            

อยูบานเลขท่ี       หมูท่ี       ช่ือหมูบาน              ตําบล                            

อําเภอ              จังหวัด              รหัสไปรษณีย        โทรศัพทมือถือ                      

ช่ือ-สกุล บิดา(พอ)                      อาชีพ              โทรศัพทมือถือ                 

ช่ือ-สกุล มารดา(แม)                      อาชีพ              โทรศัพทมือถือ                           

สําเร็จการศกึษา หรอื กําลังศกึษาอยูช้ันประถมศกึษาปที่ 6  

จากโรงเรียน                                          ตําบล                       

อําเภอ                                          จังหวัด                                           

ลงช่ือผูสมัครเรียน                   

             (                                    )    

    ย่ืนใบสมัคร วันท่ี         เดือน มีนาคม 2563 

_______________________________________________________________________ 

สําหรับเจาหนาท่ี ตรวจสอบหลกัฐาน 

 ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) หรือ ใบรบัรองการศึกษา(ปพ.7)  

 สําเนาใบสูติบัตร(ใบแจงการเกิด)  

สําเนาทะเบียนบาน  บิดา(พอ)   มารดา(แม)   ผูปกครอง 

 รูปถาย 1.5 น้ิว จํานวน 2 รูป 

____________________________________________________________________ 

                   บัตรประจําตัวผูสมัครเขาเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
                    โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา(สพม.39) อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

  เลขท่ีผูสมัคร                 หองสอบท่ี                        

คํานําหนาช่ือ  ช่ือ    นามสกุล    
สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน                            จังหวัด                

   

- เปนนักเรียน  ในเขต    นอกเขต 

- ตรวจสอบหลกัฐานแลว 

       

       

ลงช่ือ               ผูตรวจหลกัฐาน 

 

ติดรูปถาย

นักเรียน 

 

ติดรูปถาย

นักเรียน 

                                  ลงช่ือครูผูรับสมัคร         ลงช่ือผูสมัคร          

      (สําหรับเจาหนาที่รับสมัคร) 

เลขท่ีผูสมัคร                 

หองสอบท่ี                 



- หนา 2 - 

1.ความสามารถพิเศษ/ผลงานดีเดนทีผ่านมา(ถามี) 

   1.1.ดานกีฬา – กรีฑา ประเภท          
         ผลงานสูงสุด ระดับ กลุมโรงเรียน  อําเภอ  จังหวัด  เขตพื้นที่  ภาคเหนือ  ประเทศ 
   1.2.ดานศิลปะ ประเภท           
         ผลงานสูงสุด ระดับ กลุมโรงเรียน  อําเภอ  จังหวัด  เขตพื้นที่  ภาคเหนือ  ประเทศ 
   1.3.ดานดนตรี ประเภท           
         ผลงานสูงสุด ระดับ กลุมโรงเรียน  อําเภอ  จังหวัด  เขตพื้นที่  ภาคเหนือ  ประเทศ 
   1.4.ดานนาฏศิลป ประเภท           
         ผลงานสูงสุด ระดับ กลุมโรงเรียน  อําเภอ  จังหวัด  เขตพื้นที่  ภาคเหนือ  ประเทศ 
   1.5.ดานวิชาการ ประเภท           
         ผลงานสูงสุด ระดับ กลุมโรงเรียน  อําเภอ  จังหวัด  เขตพื้นที่  ภาคเหนือ  ประเทศ 
   1.6.ดานอื่นๆ ประเภท           
         ผลงานสูงสุด ระดับ กลุมโรงเรียน  อําเภอ  จังหวัด  เขตพื้นที่  ภาคเหนือ  ประเทศ 

2.ถาเปนกรณีฐานะทางบานขาดแคลนทุนทรพัยนอกจากงบประมาณจากรัฐชวยเหลอื 

   1.คาแบบเรียน 2.คาวัสดุการเรียน    3.คาเคร่ืองแบบนักเรียน     4.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   ตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมอื่นๆ ดังน้ี (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

     ทุนการศึกษา   คารถรับ-สง   คาอาหารกลางวัน 

 ยกเวนคาเทอม   อื่นๆ(โปรดระบุ)        

  

ลงช่ือ     นักเรียนผูสมัคร 

ลงช่ือ     บิดา/มารดา/ผูปกครอง 

        วันท่ี         มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

  



 
ใบสมัครเขาเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา(สพม.39) อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

เลขประจําตัวประชาชน  -  -  -  -  

คํานําหนาช่ือ  ช่ือ    นามสกุล   เพศ        

เกิด วันท่ี เดือน   พ.ศ.25        นับถือศาสนา       เช้ือชาติ                         

สัญชาติ        หมูโลหิต              ความพิการ(ถามี)                                            

อยูบานเลขท่ี       หมูท่ี       ช่ือหมูบาน              ตําบล                            

อําเภอ              จังหวัด              รหัสไปรษณีย        โทรศัพทมือถือ                      

ช่ือ-สกุล บิดา(พอ)                      อาชีพ              โทรศัพทมือถือ                 

ช่ือ-สกุล มารดา(แม)                      อาชีพ              โทรศัพทมือถือ                           

สําเร็จการศกึษา หรอื กําลังศกึษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  

จากโรงเรียน                                          ตําบล                       

อําเภอ                                          จังหวัด                                           

ลงช่ือผูสมัครเรียน                   

             (                                    )    

    ย่ืนใบสมัคร วันท่ี         เดือน มีนาคม 2563 

_______________________________________________________________________ 

สําหรับเจาหนาท่ี ตรวจสอบหลกัฐาน 

 ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) หรือ ใบรบัรองการศึกษา(ปพ.7)  

 สําเนาใบสูติบัตร(ใบแจงการเกิด) 

สําเนาทะเบียนบาน  บิดา(พอ)   มารดา(แม)   ผูปกครอง 

 รูปถาย 1.5 น้ิว จํานวน 2 รูป 

____________________________________________________________________ 

                   บัตรประจําตัวผูสมัครเขาเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
                    โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา(สพม.39) อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
  เลขท่ีผูสมัคร                 หองสอบท่ี                        

คํานําหนาช่ือ  ช่ือ    นามสกุล    
สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน                            จังหวัด                

   

 

 ม.3 โรงเรียนพรหมพริามวิทยา เลข ปจต  

 ม.3 โรงเรียนอื่น 

- ตรวจสอบหลกัฐานแลว 

       

ลงช่ือ               ผูตรวจหลกัฐาน 

 

ติดรูปถาย

นักเรียน 

 

ติดรูปถาย

นักเรียน 

                                                 ลงช่ือครูผูรับสมัคร              ลงช่ือผูสมัคร          

      (สําหรับเจาหนาที่รับสมัคร) 

เลขท่ีผูสมัคร                 

หองสอบท่ี                 

แผนการเรียนทีต่องการเลือก 

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

 ศิลปท่ัวไป 
 

แผนการเรียนทีต่องการเลือก 

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร    ศิลปท่ัวไป   
 



- หนา 2 - 

1.ความสามารถพิเศษ/ผลงานดีเดนทีผ่านมา(ถามี) 

   1.1.ดานกีฬา – กรีฑา ประเภท          
         ผลงานสูงสุด ระดับ กลุมโรงเรียน  อําเภอ  จังหวัด  เขตพื้นที่  ภาคเหนือ  ประเทศ 
   1.2.ดานศิลปะ ประเภท           
         ผลงานสูงสุด ระดับ กลุมโรงเรียน  อําเภอ  จังหวัด  เขตพื้นที่  ภาคเหนือ  ประเทศ 
   1.3.ดานดนตรี ประเภท           
         ผลงานสูงสุด ระดับ กลุมโรงเรียน  อําเภอ  จังหวัด  เขตพื้นที่  ภาคเหนือ  ประเทศ 
   1.4.ดานนาฏศิลป ประเภท           
         ผลงานสูงสุด ระดับ กลุมโรงเรียน  อําเภอ  จังหวัด  เขตพื้นที่  ภาคเหนือ  ประเทศ 
   1.5.ดานวิชาการ ประเภท           
         ผลงานสูงสุด ระดับ กลุมโรงเรียน  อําเภอ  จังหวัด  เขตพื้นที่  ภาคเหนือ  ประเทศ 
   1.6.ดานอื่นๆ ประเภท           
         ผลงานสูงสุด ระดับ กลุมโรงเรียน  อําเภอ  จังหวัด  เขตพื้นที่  ภาคเหนือ  ประเทศ 

2.ถาเปนกรณีฐานะทางบานขาดแคลนทุนทรพัยนอกจากงบประมาณจากรัฐชวยเหลอื 

   1.คาแบบเรียน 2.คาวัสดุการเรียน    3.คาเคร่ืองแบบนักเรียน     4.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   ตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมอื่นๆ ดังน้ี (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

     ทุนการศึกษา   คารถรับ-สง   คาอาหารกลางวัน 

 ยกเวนคาเทอม   อื่นๆ(โปรดระบุ)        

  

ลงช่ือ     นักเรียนผูสมัคร 

ลงช่ือ     บิดา/มารดา/ผูปกครอง 

        วันท่ี         มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

 


