
           
 ใบสมัครเข้าศึกษาตอ่ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

**************************************************************************************************************  

ประเภทห้องเรียน   ห้องเรียนพิเศษ Gifted Program  ห้องเรียนปกติ 
ประเภทการสมัคร  โควตาจังหวัด    โควตาอ าเภอ 
     โควตาบ้านใกล้โรงเรียน  โควตาบุตรหลานทหารผ่านศึก-ตชด.-พอ.สว. 
     โควตาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา   สอบคัดเลือกท่ัวไป 
        วันที่.................เดือน..........................พ.ศ.................. 
ผู้สมัครกรอก (ตัวบรรจง ) 
ชื่อ(ด.ช.,ด.ญ.)…….…………………………………..….…............................นามสกุล………………..........................................…... 
ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6 โรงเรียน..................................................................................................................... ................. 
อ าเภอ............................................จังหวัด..................................เกิดวันที…่…..เดือน………..…....พ.ศ….……....อายุ….…ปี   
ที่อยู่ปัจจุบัน(ตามส าเนาทะเบียนบ้าน) บ้านเลขท่ี….……..หมู่ที…่………ถนน……………..………….…ต าบล………….….……...
อ าเภอ………………………………..จังหวัด……………………………… รหัสไปรษณีย์…………………...…… โทร…….…………………. 
1. ประวัติการศึกษา 

1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด  2  ปี ( ป.4 – ป. 5)................................................................................... 
1.2  ตั้งแต่เริ่มศึกษามาเคยได้รับรางวัลการศึกษา (เช่น รางวัลเรียนดี) และอ่ืนๆ  
       ถ้าเคยโปรดระบุรางวัลการศึกษา  เช่น  รางวัลเรียนดีและอ่ืนๆ 

1.2.1 รางวัล................................................ในชั้น.......................................ปีการศึกษา.. ........................ 
1.2.2 รางวัล................................................ในชั้น.......................................ปีการศึกษา.......... ................ 
1.2.3 รางวัล................................................ในชั้น.......................................ปีการศึกษา................ .......... 

    1.3 เริ่มตั้งแต่ศึกษาได้รับทุนการศึกษาหรือไม่ (  )  เคย  (  )  ไม่เคย 
          ถ้าเคยโปรดรับทุนการศึกษาโปรดระบุรายละเอียด 
            1.3.1 ประเภทหรือชื่อทุน....................................................ในชั้น......................ปีการศึกษา............ .......... 
            1.3.2 ประเภทหรือชื่อทุน....................................................ในชั้น....... ...............ปีการศึกษา...................... 
            1.3.3 ประเภทหรือชื่อทุน....................................................ในชั้น......................ปีการศึกษา.................. .... 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว 
2.1 ชื่อบิดา...................................................................................................  (  ) ยังมีชีวิตอยู่ (  ) ถึงแก่กรรม 
      ถ้ายังมีชีวิตอยู่ ขณะนี้อายุ..................ปี  เรียนส าเร็จการศึกษาระดับชั้น.....................................................   
      อาชีพ.....................................................................  สถานที่ท างาน............................................................. 
       รายได้ ...........................บาท  / เดือน .........................บาท/ปี 
2.2 ชื่อมารดา................................................................................................ (  ) ยังมีชีวิตอยู่ (  ) ถึงแก่กรรม 
       ถ้ายังมีชีวิตอยู่ ขณะนี้อายุ..................ปี  เรียนส าเร็จการศึกษาระดับชั้น.................................................... 
       อาชีพ......................................................................สถานที่ท างาน...................................... ...................... 
       รายได้ ...........................บาท  / เดือน  .........................บาท/ปี 
2.3 บิดามารดามีบุตรทั้งสิ้น (ที่ยังมีชีวิตอยู่).................คน เป็นชาย...............คน   เป็นหญิง...................คน  
     ท่านเป็นบุตรคนที่...................................... 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 3×4 ซม. 

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



 
 
2.4 จ านวนพ่ีหรือน้องใน ข้อ 2.3 ของท่านก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาในระดับใดบ้าง 
 

ระดับ ก าลังศึกษาอยู่ ชื่อสถานศึกษา 
ประถมศึกษา   
มัธยมศึกษาตอนต้น   
มัธยมศึกษาตอนปลาย   
อุดมศึกษา   
อ่ืน ๆ   

 

3. กิจกรรมและความสนใจ 
3.1 กิจกรรมภายในโรงเรียนที่ท่านเข้าร่วม ได้แก่................................................................................... ..... 
3.2 งาน กิจกรรม หรือเรื่องที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ  ได้แก่....................................................................... ..... 
3.3 ส่วนใหญ่ท่านใช้เวลาว่างจากการเรียนท าอะไร.....................................................................................  
3.4 ความสามารถพิเศษ..................................................................................................... ......................... 

4. ในกรณีที่ท่านได้รับคัดเลือกไปศึกษา ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ท่านคาดว่าจะ  ประสบปัญหาในเรื่องใดบ้าง อย่างไร 

4.1 ค่าใช้จ่าย......................................................................... ...................................................................... 
4.2 การปรับตัว................................................................................................................... ........................ 
4.3 อ่ืนๆ........................................................................................................................ ............................. 

5. ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  และขอรับรองว่า 
ข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้สมัคร 
        (..............................................) 
 
ลงชื่อ .............................................. ผู้รับสมัคร 
        (..............................................) 
 
ลงชื่อ ..............................................  
        (..............................................) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 ใบสมัครเข้าศึกษาตอ่ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

**************************************************************************************************************  

ประเภทห้องเรียน   ห้องเรียนพิเศษ สสวท.  ห้องเรียนปกติ 
ประเภทการสมัคร  โควตานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม   
     โควตาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา   

                      สอบคัดเลือกทั่วไป 
        วันที่.................เดือน..........................พ.ศ.................. 
ผู้สมัครกรอก (ตัวบรรจง ) 
ชื่อ(ด.ช.,ด.ญ,นาย,น.ส..)…….………………………….…............................นามสกุล………………..........................................…... 
ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 3 โรงเรียน..................................................................................................................... ................. 
อ าเภอ............................................จังหวัด..................................เกิดวันที่……..เดือน………..…....พ.ศ….……....อายุ….…ปี   
ที่อยู่ปัจจุบัน(ตามส าเนาทะเบียนบ้าน) บ้านเลขท่ี….……..หมู่ที…่………ถนน……………..………….…ต าบล………….….……...
อ าเภอ………………………………..จังหวัด……………………………… รหัสไปรษณีย์…………………...…… โทร…….…………………. 
1. ประวัติการศึกษา 

1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด  5 ภาคเรียน ( ม.1 – ม. 3 ภาคเรียนที่ 1)..................................................... 
1.2  ตั้งแต่เริ่มศึกษามาเคยได้รับรางวัลการศึกษา (เช่น รางวัลเรียนดี) และอ่ืนๆ  
       ถ้าเคยโปรดระบุรางวัลการศึกษา  เช่น  รางวัลเรียนดีและอ่ืนๆ 

1.2.1 รางวัล................................................ในชั้น.......................................ปีการศึกษา.......... ................ 
1.2.2 รางวัล................................................ในชั้น.......................................ปีการศึกษา................ .......... 
1.2.3 รางวัล................................................ในชั้น.......................................ปีการศึกษา..... ..................... 

    1.3 เริ่มตั้งแต่ศึกษาได้รับทุนการศึกษาหรือไม่ (  )  เคย  (  )  ไม่เคย 
          ถ้าเคยโปรดรับทุนการศึกษาโปรดระบุรายละเอียด 
            1.3.1 ประเภทหรือชื่อทุน....................................................ในชั้น......................ปีการศึกษา............ .......... 
            1.3.2 ประเภทหรือชื่อทุน....................................................ในชั้น............... .......ปีการศึกษา...................... 
            1.3.3 ประเภทหรือชื่อทุน....................................................ในชั้น......................ปีการศึกษา.................. .... 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว 
2.1 ชื่อบิดา................................................................................................... (  ) ยังมีชีวิตอยู่ (  ) ถึงแก่กรรม 
      ถ้ายังมีชีวิตอยู่ ขณะนี้อายุ..................ปี  เรียนส าเร็จการศึกษาระดับชั้น............................................... ......   
      อาชีพ..................................................................... สถานที่ท างาน...................................... ....................... 
       รายได้ ...........................บาท  / เดือน .........................บาท/ปี 
2.2 ชื่อมารดา................................................................................................  (  ) ยังมีชีวิตอยู่ (  ) ถึงแก่กรรม 
       ถ้ายังมีชีวิตอยู่ ขณะนี้อายุ..................ปี  เรียนส าเร็จการศึกษาระดับชั้น........................................ ............ 
       อาชีพ......................................................................สถานที่ท างาน...................................... ...................... 
       รายได้ ...........................บาท  / เดือน  .........................บาท/ปี 
2.3 บิดามารดามีบุตรทั้งสิ้น (ที่ยังมีชีวิตอยู่).................คน เป็นชาย...............คน   เป็นหญิง...................คน  
     ท่านเป็นบุตรคนที่...................................... 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 3×4 ซม. 

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



 
 
2.4 จ านวนพี่หรือน้องใน ข้อ 2.3 ของท่านก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาในระดับใดบ้าง 
 

ระดับ ก าลังศึกษาอยู่ ชื่อสถานศึกษา 
ประถมศึกษา   
มัธยมศึกษาตอนต้น   
มัธยมศึกษาตอนปลาย   
อุดมศึกษา   
อ่ืน ๆ   

 

3. กิจกรรมและความสนใจ 
3.1 กิจกรรมภายในโรงเรียนที่ท่านเข้าร่วม ได้แก่........................................................................................  
3.2 งาน กิจกรรม หรือเรื่องที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ  ได้แก่....................................................................... ..... 
3.3 ส่วนใหญ่ท่านใช้เวลาว่างจากการเรียนท าอะไร.....................................................................................  
3.4 ความสามารถพิเศษ.......................................................................................................... .................... 

4. ในกรณีที่ท่านได้รับคัดเลือกไปศึกษา ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
 ท่านคาดว่าจะ  ประสบปัญหาในเรื่องใดบ้าง อย่างไร 

4.1 ค่าใช้จ่าย................................................................................................................... ............................ 
4.2 การปรับตัว........................................................................................ ................................................... 
4.3 อ่ืนๆ.................................................................................................................... ................................. 

5. ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  และขอรับรองว่า 
ข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้สมัคร 
        (..............................................) 
 
ลงชื่อ .............................................. ผู้รับสมัคร 
        (..............................................) 
 
ลงชื่อ ..............................................  
        (..............................................) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 


