ใบสมัครห้ องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1
โครงการห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้ อม
ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนอรั ญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว
สั งกัด สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

เลขที่สมัคร.......................

วันที่…………….…เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ชื่ อ ( ด.ช./ด.ญ. ) ……………………………….……….…….เกิดวันที่………..เดือน….……….…..…พ.ศ………….
อายุ……….…ปี ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่……..……..หมู่ที่……….…ถนน….……………………………………….…….
ตําบล…….………………….….อําเภอ…….…………………..…..จังหวัด……………………….……..…………...
กําลังศึกษาชั้น ป.6 ที่โรงเรี ยน…………………………............อําเภอ..............................จังหวัด……………….……
ชื่ อ-สกุลบิดา………………..……………………อาชีพ….……...…………เบอร์ โทรศัพท์.........................................
ชื่ อ-สกุลมารดา………………..…………………อาชีพ….……...…………เบอร์โทรศัพท์..........................................
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม รวมทุกวิชา..............................................................................................................................
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ……….....................................................................................................
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม รายวิชาคณิ ตศาสตร์ ………......................................................................................................
รางวัลทีไ่ ด้ รับจากการประกวด / แข่ งขัน ด้ านวิทยาศาสตร์ หรื อคณิตศาสตร์
1. ..................................................................................... 2. .............................................................................
3. .................................................................................... 4. .............................................................................
ความสามารถพิเศษ ………………..…………………………………………..………………………….……………
มีความประสงค์ สมัครเข้ าเรียนห้ องเรียนพิเศษ ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนอรัญประเทศ
ลงชื่อ……………………..……….……....… ผูส้ มัคร
(.................................................................)
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว (สําหรับติดใบสมัคร และบัตรประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ )
จํานวน 2 ใบ
2. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1) 5 ภาคเรี ยน ชั้น ป. 4 – 5 (ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสําเนา) จํานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจําตัวประชาชน ตัวจริ งของนักเรี ยน
.........................................................................................................................................................................................
สํ าหรับเจ้ าหน้ าที่รับสมัคร
เลขประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ ……...………...….…..
สถานที่สอบ ห้องโสตฯ อาคาร 6
ลงชื่อ........................................................ผูร้ ับสมัคร
(....................................................)
.........../................./...........

ใบสมัครห้ องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4

เลขที่สมัคร........................

โครงการห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้ อม
ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ ว
สั งกัด สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
วันที่………….……เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ชื่ อ ( ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว ) ………………………………….….เกิดวันที่……..เดือน….………..…พ.ศ………….
อายุ……….…ปี ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่……...หมู่ที่………ชื่อหมู่บา้ น……………………… ถนน….………….…..…
ตําบล…….………………….….อําเภอ…….…………………..…..จังหวัด…………………………………………..
กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่โรงเรี ยน………………………….อําเภอ……………..……จังหวัด……..……..…
ชื่ อ-สกุลบิดา………………..……………………อาชีพ….………...………เบอร์ โทรศัพท์..........................................
ชื่ อ-สกุลมารดา………………..…………………อาชีพ….………...………เบอร์ โทรศัพท์...........................................
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม รวมทุกวิชา..............................................................................................................................
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ...............................................................................................................
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม รายวิชาคณิ ตศาสตร์ ……........................................................................................................
รางวัลทีไ่ ด้ รับจากการประกวด / แข่ งขัน ด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรื อคอมพิวเตอร์
1. ..................................................................................... 2. .............................................................................
3. .................................................................................... 4. .............................................................................
ความสามารถพิเศษ ..........……………………………………………………………………..………………………
มีความประสงค์ สมัครเข้ าเรียนห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ตามโครงการเสริมสร้ างศักยภาพด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้ อม โรงเรี ยนอรั ญประเทศ
ลงชื่อ…………………………….……....…ผูส้ มัคร
(...............................................................)

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว (สําหรับติดใบสมัคร และบัตรประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ )
จํานวน 2 ใบ
2. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1) 5 ภาคเรี ยน ชั้น ม. 1 – 3 (ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสําเนา ) จํานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจําตัวประชาชน ตัวจริ งของนักเรี ยน
.......................................................................................................................................................................................
สํ าหรับเจ้ าหน้ าที่รับสมัคร
เลขประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ ……...………...….…..
สถานที่สอบ ห้องโสตฯ อาคาร 6
ลงชื่อ........................................................ผูร้ ับสมัคร
(....................................................)
.........../................./...........

