เลขประจาตัวผู้สมัคร

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา................
โรงเรียนสตรีนนทบุรี

รูปถ่าย
1 นิ้ว

วันที่สมัคร ……………………………………………………………………...........................................
ชื่อ ...................................................นามสกุล .............................................. เกิดวันที่.........เดือน.....................พ.ศ................
อายุ ......... ปี เลขที่ประชาชน 13 หลัก .
สถานที่เกิด อาเภอ ..................................... จังหวัด .................................... ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ...................หมู่ที่ ...............
ตาบล ..................................... ซอย .......................................... ถนน ............................................ อาเภอ .............................
จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ .................................................................................................
เรียนชั้น ม.3 จากโรงเรียน .......................................................................... อาเภอ ................................ จังหวัด .......................
กรณีเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี เลขประจาตัว.....................................................................................................................
ชื่อบิดา ................................................................. อาชีพ ........................................ โทรศัพท์ ..................... มือถือ ...................
ชื่อมารดา ............................................................. อาชีพ ........................................ โทรศัพท์ ..................... มือถือ ...................
ชื่อผู้ปกครอง.......................................................... อาชีพ ........................................ โทรศัพท์ ..................... มือถือ ..................
ข้อมูลแยกตามทะเบียนบ้าน  ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี  โรงเรียนอื่นในจังหวัดนนทบุรี  โรงเรียนต่างจังหวัด
ประสงค์สมัครเข้าเรียนแผนการเรียน โปรดใส่หมายเลขที่ต้องการตามลาดับ 1 - 7
 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 ภาษาฝรั่งเศส
 เยอรมัน
 ญี่ปุ่น
 จีน

 อังกฤษ-ไทย-สังคม

ลงชื่อ ................................................... ผู้สมัคร
ลงชื่อ ................................................... ผู้ปกครอง

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ห้องสอบที่ ......................หมายเลขห้อง ...................... อาคารพลับพลา ............
ผลการตรวจหลักฐาน

 ผลการสอบ O-NET

ลงชื่อ ................................................... ผูร้ ับสมัคร
................................................................................................................................................................................................................

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

เลขประจาตัวผู้สมัคร

บัตรประจาตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา..............

รูปถ่าย
1 นิ้ว

สอบวันที่............../ ประกาศผล................... / รายงานตัว.........................
ชื่อ ......................................................................... นามสกุล ...........................................................
ห้องสอบที่ ................ หมายเลขห้อง ....................... อาคารพลับพลา ......................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สมัคร ลงชื่อ ............................................. ผู้รับสมัคร
หมายเหตุ มอบตัวทุกประเภทวันที่...............................เวลา 08.00 – 12.00 น.
(ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ถือว่า สละสิทธิ์)
โปรดนาบัตรมาทุกครั้ง เพื่อใช้ติดต่อกับโรงเรียน

เลขประจาตัวผู้สมัคร
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา.........................
โรงเรียนสตรีนนทบุรี

รูปถ่าย
1 นิ้ว

วันที่สมัคร …....................................................
ชื่อ ..........................................................นามสกุล ............................................เกิดวันที่.........เดือน..................พ.ศ....................
อายุ............ ปี เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก 
สถานที่เกิด อาเภอ .................................... จังหวัด .................................. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ .................หมู่ที่ ............
ซอย ................................................ถนน ..............................................ตาบล .........................................อาเภอ ..................................
จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ......................................................................................
เรียนชั้น ป.6 จากโรงเรียน ......................................................................................................................................................................
ตาบล..................................................อาเภอ .................................................... จังหวัด ........................................................................
ชื่อบิดา ........................................................อาชีพ ........................................ โทรศัพท์ ................................ มือถือ ............................
ชื่อมารดา ....................................................อาชีพ ........................................ โทรศัพท์ ................................. มือถือ ...........................
ชื่อผู้ปกครอง................................................อาชีพ ........................................ โทรศัพท์ ...................................มือถือ............................
ประสงค์สมัครเข้าเรียนประเภท
 คัดเลือกความสามารถพิเศษด้าน ........................................................ประเภท (ระบุ)..................................................................
 พื้นที่บริการ  สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  จับฉลาก
 นักเรียนทั่วไปสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  เงื่อนไขพิเศษ
ลงชื่อ ................................................. ผูส้ มัคร
ลงชื่อ ................................................. ผู้ปกครอง

เฉพาะเจ้าหน้าที่

 เขตพื้นที่บริการ

 นอกเขตพื้นที่บริการ อยู่ใน จ.นนทบุรี  ต่างจังหวัด

ห้องสอบที่ ........................... หมายเลขห้อง ............................. อาคารพลับพลา ...........................
ผลการตรวจหลักฐาน
 ผลคะแนน O-NET  สาเนา ปพ. 1 หรือใบรับรอง  สาเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะสมัครประเภทพื้นที่บริการ)
 หลักฐานอื่น ๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน
ลงชื่อ ................................................... ผูต้ รวจหลักฐาน
.................................................................................................................................................................................................................

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

เลขประจาตัวผู้สมัคร

บัตรประจาตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา.................
ห้องสอบที่ ........................หมายเลขห้อง..............................อาคารพลับพลา.................................
ประสงค์สมัครเข้าเรียนประเภท
 ความสามารถพิเศษ ทดสอบวันที่..........................รายงานตัว เวลา........................น.
ประกาศผล / รายงานตัว วันที่..................................................เวลา........................น.
 สอบคัดเลือก วันที่..............................ประกาศผล / รายงานตัววันที่...................................เวลา........................น.
 พื้นที่บริการ จับฉลาก /รายงานตัว วันที.่ .................................เวลา........................น.
 เงื่อนไขพิเศษ ประกาศผล / รายงานตัว วันที่...........................เวลา........................น.
ลงชื่อ .................................................... ผูส้ มัคร

ลงชือ่ .................................................... ผู้ออกบัตร

หมายเหตุ มอบตัวทุกประเภทวันที่...........................เวลา...............................น.
(ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ถือว่า สละสิทธิ์)
โปรดนาบัตรมาทุกครั้ง เพื่อใช้ติดต่อกับโรงเรียน

รูปถ่าย
1 นิ้ว

