
โรงเรียนบานบัวราษฎรบํารุง  194  หมู 3 ตําบลสวาง อําเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 ใบสมัครเขาเรียนชั้น...มัธยมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา....2566..... 

โปรดกรอกขอมูลใหครบถวน ชัดเจน 

ช่ือ – สกุล  นักเรยีน (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)……………………………………...........……เกิดวันท่ี………….เดือน……...…….พ.ศ. ………...... 

อาย…ุ…ป…….เดือน     นับถือศาสนา………….เช้ือชาติ…..….สัญชาต…ิ……รหสัประจําตัวประชาชน………………….............................. 

สถานภาพของนักเรียน       อยูรวมกับ บิดา-มารดา     อยูกับบิดา     อยูกับมารดา      บิดาถึงแกกรรม      มารดาถึงแกกรรม 

      บิดา-มารดา หยาราง            บุคคลอ่ืน / ผูปกครอง โปรดระบุความสัมพันธ …………………………………………………………….. 

ท่ีอยูปจจุบันสามารถตดิตอได เลขท่ี……………..หมูท่ี…………………….ถนน…………..............…………..ซอย……………………………..............……..………….. 

ตําบล/แขวง………………......…………อําเภอ/เขต………….......………………………จังหวัด…..............………รหัสไปรษณยี………………………..............……… 

โทรศัพท……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............……..……..............……..….... 

 

ปจจุบันนักเรียนเรียนจบช้ัน…………….จากโรงเรียน………………...........……………..อําเภอ/เขต…………...................…………จังหวัด………………............. 

เหตุผลท่ีสมัครเขาเรยีนโรงเรียนบานบัวราษฎรบํารุง…………………………………………………………………………….......................................... 

 

ช่ือ-สกุล บิดา……………………….................……………………………….. อาชีพ…………………..................……โทรศัพท…………………………..............…….. 

ช่ือ-สกุล มารดา………………………………………................……………...อาชีพ…… ………………................………โทรศัพท…………………………………….......... 

* * * กรณีนักเรยีนไมไดอาศัยอยูกับบิดา - มารดา กรุณาระบุช่ือ และท่ีอยูของผูปกครอง * * * 

ช่ือ-สกุล ผูปกครอง………………………………...........…..……………...อาชีพ…………........……………โทรศัพท………………………………….……..............……... 

ท่ีอยูปจจุบันสามารถตดิตอได เลขท่ี…………………หมูท่ี…………………ถนน………...............…………ซอย………………………………..............……..………….. 

ตําบล/แขวง……………..............………อําเภอ/เขต…………..........…………………...จังหวัด…….....................……………รหัสไปรษณีย…………………………... 

โทรศัพท………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. 

 

พ่ีนองรวมบิดา-มารดา ท่ีปจจุบันเรียนอยูโรงเรียน บานบัวราษฎรบํารุง  จํานวน....................คน ดังรายช่ือ

1……………………………………………………..............……..……………….ช้ัน………………………………….............. 

2…………………………………………………………..............……..…………ช้ัน…………………………………................ 

3………………………………………………………………..............……..…....ช้ัน....................................................... 

 

 เอกสารท่ีนํามาสมัครมดีังน้ี  คือ 

สําเนาใบรับรองผลการเรียน ปพ.1/รบ.1ต  จํานวน  1  ฉบับ        รูปถายขนาด 1 น้ิว  จํานวน  2  รูป 

       สําเนาทะเบียนบานของนักเรยีน    จํานวน 1 ฉบับ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน  จํานวน  1  ฉบับ 

      สําเนาทะเบียนบานของ บิดา,มารดา  จํานวน 1  ฉบับ    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ บิดา,มารดา จํานวน  1  ฉบับ 

 (กรณีท่ีนักเรยีนไมไดอาศัยอยูกับ บิดา,มารดา ใหยื่นเอกสารผูปกครองท่ีนักเรียนอาศัยอยูดวย)  

 

             ลงช่ือ......................................................นักเรียน 

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

 

                                                                                   ลงช่ือ......................................................บิดา,มารดา,ผูปกครอง 

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

                                                                                       ……./…………/……… 

                                                                    ลงช่ือ.................................................ผูรับสมัคร 

                                                                                                   ……../…………/………             

 

เลขท่ีผูส้มคัร……… 

 

รูปถ่าย 1นิว้  

ถ่ายไมเ่กิน 

6 เดือน 



โรงเรียนบานบัวราษฎรบํารุง  194  หมู 3 ตําบลสวาง อําเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 ใบสมัครเขาเรียนชั้น...มัธยมศึกษาปท่ี 4  ปการศึกษา....2566..... 

โปรดกรอกขอมูลใหครบถวน ชัดเจน 

ช่ือ – สกุล  นักเรยีน (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)……………………………………...........……เกิดวันท่ี………….เดือน……...…….พ.ศ. ………...... 

อาย…ุ…ป…….เดือน     นับถือศาสนา………….เช้ือชาติ…..….สัญชาต…ิ……รหสัประจําตัวประชาชน………………….............................. 

สถานภาพของนักเรียน       อยูรวมกับ บิดา-มารดา     อยูกับบิดา     อยูกับมารดา      บิดาถึงแกกรรม      มารดาถึงแกกรรม 

      บิดา-มารดา หยาราง            บุคคลอ่ืน / ผูปกครอง โปรดระบุความสัมพันธ …………………………………………………………….. 

ท่ีอยูปจจุบันสามารถตดิตอได เลขท่ี……………..หมูท่ี…………………….ถนน…………..............…………....ซอย……………………………..............……..………….. 

ตําบล/แขวง………………......…………อําเภอ/เขต………….......………………………จังหวัด…..............…………รหัสไปรษณีย………………………..............……… 

โทรศัพท ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............……..……..............……..…..... 

 

ปจจุบันนักเรียนเรียนจบช้ัน…………….จากโรงเรียน………………...........……………..อําเภอ/เขต…………...................…………. จังหวัด………………............. 

เหตุผลท่ีสมัครเขาเรยีนโรงเรียนบานบัวราษฎรบํารุง……………………………………………………………………………………………….......................................... 

 

ช่ือ-สกุล บิดา……………………….................……………………………….. อาชีพ…………………..................…………โทรศัพท…………………………..............…….. 

ช่ือ-สกุล มารดา………………………………………................……………...อาชีพ……………………................……….โทรศัพท……………………………………............ 

* * * กรณีนักเรยีนไมไดอาศัยอยูกับบิดา - มารดา กรุณาระบุช่ือ และท่ีอยูของผูปกครอง * * * 

ช่ือ-สกุล ผูปกครอง………………………………...........…..……………...อาชีพ…………........……………….โทรศัพท………………………………….……..............……... 

ท่ีอยูปจจุบันสามารถตดิตอได เลขท่ี…………………หมูท่ี…………………ถนน………...............……………ซอย………………………………..............……..………….. 

ตําบล/แขวง……………..............………อําเภอ/เขต…………..........…………………...จังหวัด…….....................……………..รหัสไปรษณีย…………………………... 

โทรศัพท………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................… 

 

พ่ีนองรวมบิดา-มารดา ท่ีปจจุบันเรียนอยูโรงเรียน บานบัวราษฎรบํารุง  จํานวน....................คน ดังรายช่ือ

1……………………………………………………..............……..……………….ช้ัน………………………………….............. 

2…………………………………………………………..............……..…………ช้ัน…………………………………................ 

3………………………………………………………………..............……..…....ช้ัน....................................................... 

 

 เอกสารท่ีนํามาสมัครมดีังน้ี  คือ 

สําเนาใบรับรองผลการเรียน ปพ.1/รบ.1ต  จํานวน  1  ฉบับ        รูปถายขนาด 1 น้ิว  จํานวน  2  รูป 

       สําเนาทะเบียนบานของนักเรยีน    จํานวน 1 ฉบับ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน  จํานวน  1  ฉบับ 

      สําเนาทะเบียนบานของ บิดา,มารดา  จํานวน 1  ฉบับ    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ บิดา,มารดา จํานวน  1  ฉบับ 

 (กรณีท่ีนักเรยีนไมไดอาศัยอยูกับ บิดา,มารดา ใหยื่นเอกสารผูปกครองท่ีนักเรียนอาศัยอยูดวย)  

 

             ลงช่ือ......................................................นักเรียน 

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

 

                                                                                   ลงช่ือ......................................................บิดา,มารดา,ผูปกครอง 

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

                                                                                        ……./…………/……… 

                                                                    ลงช่ือ.................................................ผูรับสมัคร 

                                                                                                   ……../…………/………      

        

เลขท่ีผูส้มคัร……… 

 

รูปถ่าย 1นิว้  

ถ่ายไมเ่กิน 

6 เดือน 



  

                                                          

 

ประกาศโรงเรียนบานบัวราษฎรบาํรุง 

เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

------------------------  

โรงเรียนบานบัวราษฎรบํารุง สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กําหนดการ 

รับนักเรียนเขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 

การรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร 

๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษา 

ในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑.๒ เปนโสด 

๑.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

๒. หลักฐานการสมัคร 

๒.๑ ใบสมัครของโรงเรียนบานบัวราษฎรบํารุง ท่ีนักเรียนกรอกขอมูลแลว 

๒.๒ ปพ.๑ หรือ ป.๐๕ พรอมสําเนาท่ีนักเรียนลงนามรับรองสําเนาแลว 

๒.๓ ทะเบียนบานของนักเรียน บิดา หรือมารดา หรือผูปกครอง ฉบับสําเนาท่ีนักเรียนลงนามรับรองสําเนาแลว อยางละ 

๑ ชุด 

          ๒.๔ รูปถายนักเรียน ๒ รูป ขนาด 1 นิ้ว ติดในสวนใบสมัคร 

๓. เขตพ้ืนท่ีบริการ 

๓.๑ ตําบลสวาง  ทุกหมู 

๓.๒ ตําบลเชิงชุม ทุกหมู 

๔. โรงเรียนเปดรับนักเรียน จํานวน ๓ หองเรียน หองเรียนละไมเกิน ๔๐ คนรวมรบั ๑๒๐ คน  

๕. กําหนดการรับสมัคร 

ใหนักเรียนสมัครดวยตนเอง ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ใตถุนอาคารปทุมรัตน   

    เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ 

๖. รายงานตัว วันท่ี  ๒๙  มีนคม  ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ใตถุนอาคารปทุมรัตน  

๗. มอบตัวนักเรียนในวันท่ี ๑  เมษายน  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ใตถุนอาคารปทุมรัตน 

    โรงเรียนบานบัวราษฎรบํารุง  
  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๖ 

 

 

          (นายเดชา   ศิริดล) 

                                           ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบานบัวราษฎรบํารุง 

 



 

 

 

 

         ประกาศโรงเรียนบานบัวราษฎรบํารุง 

เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

--------------------- 

โรงเรียนบานบัวราษฎรบํารุง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กําหนดการรับนักเรียน 

เขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๖ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. กลุมวิชาท่ีเปดรับสมัคร 

๑.๑ กลุมวิชาคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร  

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร 

๒.๑ สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔หรือหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกาลังศึกษา 

ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒.๒ เปนโสด 

๒.๓ มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

๓. หลักฐานการสมัคร 

๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนบานบัวราษฎรบํารุง ท่ีกรอกขอมูลแลว 

๓.๒ ปพ.๑ /รบ.๓ต  พรอมสําเนาท่ีนักเรียนลงนามรับรองสําเนาแลว 

๓.๓ ทะเบียนบานของนักเรียน บิดา หรือมารดา หรือผูปกครอง ฉบับสําเนาท่ีนักเรียนลงนามรับรองสําเนาแลว อยางละ 

๑ ชุด 

๓.๔ รูปถายนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป ติดในสวนใบสมัคร 

๔.โรงเรียนเปดรับนักเรียน จํานวน ๒ หองเรียน หองเรียนละไมเกิน ๔๐ คน  รวมรับนักเรียน ๘๐ คน 

๕.กําหนดการรับสมัคร 

ใหนักเรียนสมัครดวยตนเอง ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ใตถุนอาคารปทุมรัตน   

 เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ 

๖. รายงานตัว วันท่ี  ๓๐  มีนคม  ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ใตถุนอาคารปทุมรัตน  

๗. มอบตัวนักเรียนในวนัท่ี ๒  เมษายน  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ใตถุนอาคารปทุมรัตน 

    โรงเรียนบานบัวราษฎรบํารุง  

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 

 

      (นายเดชา   ศิริดล) 

 ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบานบัวราษฎรบํารุง 
 

รับสมัคร ม.4 รับสมัคร ม.1 


