ใบสมัคร

สําหรับชัน

ใบสมัคร

อนุบาล.................
ประถมศึกษาปี ที& ๑

รู ปถ่าย
(นักเรี ยน)
ขนาด
๓ × ๔ ซม.

เลขทีใบสมัคร.........................

เขียนที……………………………………...……..……
วันที……..… เดือน…………………………………………พ.ศ…….…..
เรี ยน คณะกรรมการรับสมัครนักเรี ยน
ข้าพเจ้า

นาย

นาง

นางสาว……………..……………………………………..…เลขประจําตัวประชาชน
ภูมิลาํ เนาอยูบ่ า้ นเลขที...................................หมู่ที.…………..…:
ซอย.............................................. ถนน................................................................. ตําบล/แขวง…………………………….……..………
์ ……….…..โทรศัพท์…..……………………
อําเภอ/เขต………………….…..……จังหวัด…………………………รหัสไปรษณี ย…
มีความสัมพันธ์เกียวข้องกับ ด.ช. ด.ญ........................................................................................โดยเป็ น บิดา
มารดา
อืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………
มีความประสงค์ให้ ด.ช. ด.ญ............................................................................................เลขประจําตัวประชาชน
เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนพิบูลประชาสรรค์ ชั9นประถมศึกษาปี ที ๑
และ ไม่เคย เคย เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนพิบูลประชาสรรค์ ชั9น...........................................ปี การศึกษา....................
โดยมีเหตุผลความจําเป็ นดังนี9 )โปรดระบุเหตุผลโดยเรี ยงลําดับตามความสําคัญ)
………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………………
……………………………………………………………………………………………..………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………….………………

พร้อมกับใบสมัครนี9 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา คือ………………..……………………….
………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………….…………………………

อ.ป
หน้า ๒
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั9งหมดในใบสมัครเป็ นความจริ งทุกประการ ถ้าหากตรวจสอบภายหลังพบว่า
ข้อความดังกล่าวไม่เป็ นความจริ ง ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรี ยนคัดชือออกจากการเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยน

ลงชื&อ ……………………………..……… บิดา มารดา หรื อ
(………………..……………………….) ผูป้ กครอง

หมายเหตุ หากมีเอกสารหรื อหลักฐานให้แนบมาพร้อมกับใบสมัครเพื&อประกอบการพิจารณา
สําหรับเจ้าหน้าที
รับใบสมัครวันที&…….. เดือน……………………พ.ศ………
เอกสารประกอบ
๑. สําเนาทะเบียนบ้าน นักเรี ยน บิดา มารดา
๒. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด)
๓. หลักฐานการสําเร็ จชั9นอนุบาล ...................
๔. รู ปถ่ายขนาด ๓ × ๔ ซม. ติดบัตร ๒ ใบ ติดใบสมัคร ๑ ใบ
๕………………………………………………….………..…
๖................................................................................................
๗...............................................................................................
๘...............................................................................................
ลงชื&อ …………………….…………….. ผูร้ ับสมัคร
(…………………………………………..)
สังกัดหน่วยงาน………………………………………………

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
คัดเลือดนักเรี ยนเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนพิบูลประชา
สรรค์
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื&อ………………………..…………………
(……………………………………………)
ประธานคณะกรรมการ

ใบสมัคร

ใบสมัคร
ระดับชัน ป.๒-๖, ม.๑-๖
ประถมศึกษาปี ที&.............
มัธยมศึกษาปี ที&...............

รู ปถ่าย
(นักเรี ยน)
ขนาด
๓ × ๔ ซม.

เลขทีใบสมัคร.........................

เขียนที&……………..………………………..………………
วันที&……..… เดือน……………………………….………พ.ศ…….…..
เรี ยน คณะกรรมการรับสมัครนักเรี ยน
นาย นางสาว……………..……………….………… เลขประจําตัวประชาชน
ภูมิลาํ เนาอยูบ่ า้ นเลขที...................................หมู่ที.………..…..…:
ซอย.............................................. ถนน................................................................. ตําบล/แขวง…………………………….……..…..……
์ ………….…..โทรศัพท์…..……………………
อําเภอ/เขต………………….…..……จังหวัด…………………………รหัสไปรษณี ย…
โรงเรี ยนเดิมข้าพเจ้า คือโรงเรี ยน…………………………………………………………………………..……
ตําบล/แขวง……………………………………..อําเภอ /เขต…………………………………….……….……..…....……..
จังหวัด……………………………….. รหัสไปรษณี ย…
์ ….…………………. โทรศัพท์………………………...…...……..
สาเหตุที&ออกจากโรงเรี ยนเดิม…………………………………………………………………………….…….……..….…….
และ ไม่เคย เคย เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนพิบูลประชาสรรค์ ชั9น...........................................ปี การศึกษา....................
ข้าพเจ้า

ด.ช.

ด.ญ.

ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนพิบูลประชาสรรค์ ชัน………………..……….ปี การศึกษา ...................
โดยมีเหตุผลความจําเป็ นดังนี (โปรดระบุเหตุผล โดยเรี ยงลําดับตามความสําคัญ)
………………………………………………………………………………………………………………..……………………….……………
สําหรับกรรมการรับสมัคร
…………………………………………………………………………………………………………..………………….………………………
เด็กถูกบังคับใหขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก
เด็กเรรอน
………………………………………………………………………………………………..…………………….………………………………
เด็กที่อยูในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกําพรา
………………………………………………………………………………………..…………………….………………………………………
เด็กที่ถูกทํารายทารุณ
…………………………………………………………………………………..…………………….……………………………………………
เด็กยากจน (มากเป+นพิเศษ)
เด็กในชนกลุมนอย
……………………………………………………………………………..………………….……………………………………………………
เด็กที่มีป0ญหาเกีย่ วกับสารเสพติด
………………………………………………………………………..………………………….…………………………………………………
เด็กที่มีป0ญหาเกีย่ วกับโรคเอดส4หรือโรคติดตอ
………………………………………………………………..…………….………………………………………………………………………
รายแรงที่สังคมรังเกียจ

…………………………………………………………………………………………………..…………………….……………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั9งหมดในใบสมัครเป็ นความจริ งทุกประการ ถ้าหากตรวจสอบภายหลังพบว่า
ข้อความดังกล่าวไม่เป็ นความจริ ง ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรี ยนคัดชือออกจากการเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยน
ลงชื&อ …………………………….…… ผูส้ มัคร
(…………………………………….) (นักเรี ยน)

-

หน้า ๒

ป.ม.

ข้าพเจ้า(ผูป้ กครอง) นาย นาง นางสาว..................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน อยูบ่ า้ นเลขที&...................... หมู่ที&.........
ซอย.............................................................................ถนน.........................................................ตําบล/แขวง....................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................โทรศัพท์(บ้าน) ..........................
โทรศัพท์(มือถือ) .............................................อาชีพ...........................................................................................................................................
มีความสัมพันธ์เกี&ยวข้องกับ ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว..............................................................โดยเป็ น บิดา มารดา
อื&น ๆ (โปรดระบุ................................................................................ขอรับรองว่าข้อความที&กล่าวมานันเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชือ……………..…………………….………. ผูป้ กครอง
(.........................................................................)
วันที& …………./…………………/……………
หมายเหตุ หากมีเอกสารหรื อหลักฐานให้แนบมาพร้อมกับใบสมัครเพือประกอบการพิจารณา
สําหรับเจ้าหน้าที
รับใบสมัครวันที&…….. เดือน……………………พ.ศ………
เอกสารประกอบ
๑. สําเนาทะเบียนบ้าน นักเรี ยน บิดา มารดา
๒. หลักฐานการสําเร็ จชั9น……………………
๓. รู ปถ่ายขนาด ๓ × ๔ ซม. ติดบัตร ๒ ใบ ติดใบสมัคร ๑ ใบ
๔………………………………………………….………..…
๕................................................................................................
๖...............................................................................................
๗...............................................................................................
ลงชื&อ …………………….……………….. ผูร้ ับสมัคร
(……………………………..……………..)
สังกัดหน่วยงาน………………………………………………

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
คัดเลือดนักเรี ยนเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนพิบูลประชาสรรค์
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื&อ………………………..…………………
(……………………………………………)
ประธานคณะกรรมการ

ใบตรวจสอบประวัตินักเรีย น
๑. ชือ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)............................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน - - - - - - -- - - -วัน เดื-อน
วัน เดือน ปี เกิด.....................
...................................... อายุ ............ ปี ........... เดือน ชาติพนั ธุ์ ..................... สัญชาติ...................... ศาสนา ......
ภูมิลาํ เนาเดิมอยูบ่ า้ นเลขที ........................................ หมู่ที ............................. ตําบล /แขวง...........................................
อําเภอ/เขต............................................. จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณี ย ์ ...........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)........................................... โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
๒. ชือบิดา .............................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน -- -- - - - - - - - - - ชาติพนั ธุ์ ..............................
สัญชาติ ...................... ศาสนา ................................ อาชีพ(ระบุให้ชดั เจน)...................................................................
.......................................................... รายได้............................บาท ต่อเดือน อายุ ................. ปี
ชือมารดา..........................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน - - ชาติพนั ธุ์ ..............................
- -สัญชาติ ..................... ศาสนา ................................ อาชีพ (ระบุให้ชดั เจน).....................................................................
.......................................................... รายได้............................บาท ต่อเดือน อายุ ................. ปี
๓. สภาพการสมรสของบิดามารดา
อยูด่ ว้ ยกัน
หย่า
แยกกันประกอบอาชีพ
ถึงแก่กรรม (บิดา มารดาถึงแก่กรรม ให้แนบสําเนาใบมรณบัตรประกอบการสมัครด้วย)
อืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................................
๔. จํานวนพีน้องร่ วมบิดา มารดาเดียวกัน(รวมนักเรี ยนด้วย) รวม......... คน เป็ นชาย .............คน เป็ นหญิง............... คน
ผูส้ มัครเป็ นบุตรคนที ................. พีน้องแยกไปประกอบอาชีพต่างหาก .............คน
ช่วยบิดา/มารดาทํางาน ..................................... คน กําลังเรี ยน ...........................คน
เรี ยนอยูโ่ รงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรี ยนพิบูลประชาสรรค์.....................คน ยังไม่ได้เข้าเรี ยน ......................คน
รวมมีพีน้องทั9งสิ9 น ......................คน
๕. ชือผูป้ กครอง (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน - - - - - - -- --- - เกียวข้องกับนักเรี ยนเป็ น.......
................................. อยูบ่ า้ นเลขที ............... หมู่ที .............. ซอย..........................................ถนน .............................
ตําบล/แขวง .......................................... อําเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ............................................
รหัสไปรษณี ย ์ .............................. โทรศัพท์(บ้าน) ......................................โทรศัพท์(มือถือ) ......................................
อาชีพ (ระบุให้ชดั เจน).......................................................................................................................... ...........................
รายได้......................................บาท ต่อเดือน

-๒–
๖. บ้านของบิดา มารดา

บ้านส่ วนตัว ราคาประมาณ ............................................. บาท
บ้านเช่า เสี ยค่าเช่าเดือนละ .............................................. บาท
หรื อปี ละ ..........................................................................บาท
อาศัยอยูก่ บั ผูอ้ ืน(ระบุ)......................................................
๗. บิดา มารดามีทีดินเป็ นของตนเอง ประมาณ .............................. ไร่ ราคาประมาณ ................................................บาท
ขณะนี9ได้ใช้ประโยชน์ คือ (เช่น ทําไร่ ทํานา ฯลฯ) .......................................................................................................
หรื อเช่าทีดิน .......................... ไร่ เพือทําประโยชน์ (โปรดระบุ) ...................................................................................
เสี ยค่าเช่าปี ละ ........................................ บาท
๘. บิดามีรายได้ประมาณปี ละ ....................................... บาท มารดามีรายได้ประมาณปี ละ .......................................บาท
รวมมีรายได้ปีละ ............................................บาท ผูป้ กครองมีรายได้ประมาณปี ละ ............................................บาท
๙. รวมรายจ่ายของครอบครัวประมาณปี ละ ................................................... บาท
๑๐. นักเรี ยนทีสมัครเข้าเรี ยนจัดอยูใ่ นเด็กด้อยโอกาสประเภท .............................................................................................
เนืองจาก ........................................................................................................................................................................
๑๑. สวัสดิการทีรัฐบาลจัดให้ครอบครัว
มีบตั รสงเคราะห์ ประเภท ...................................................
มีบตั รประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
มีบตั รทหารผ่านศึก ประเภท ...............................................
อืน ๆ (โปรดระบุ) ..................................
๑๒.โรงเรี ยนประถมศึกษาของรัฐทีอยูใ่ กล้บา้ นมากทีสุ ด คือ โรงเรี ยน .................................................................................
ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ..................................................
อยูห่ ่างจากบ้านพักประมาณ ................................. กิโลเมตร
๑๓. โรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐทีอยูใ่ กล้บา้ นมากทีสุ ด คือ โรงเรี ยน ...................................................................................
ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด .................................................
อยูห่ ่างจากบ้านพักประมาณ ................................. กิโลเมตร
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ หากข้อความอันเป็ นเท็จให้ดาํ เนินคดีตามกฎหมายได้
ลงชือ ................................................................
(................................................................)
บิดา มารดา ผูป้ กครอง
……/……………/……..

บุคคลที# ๑

คํารับรองของ
ผู้บริหารสถานศึกษาทีอ# ยู่ใกล้ กบั ภูมิลาํ เนาของเด็ก

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................... เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง...................................................................................
สถานทีทํางาน.....................................................................................เลขที.....................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...................โทรศัพท์.......................... ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)...................................................
เป็ นผูด้ อ้ ยโอกาส มีคาํ ชี9แจงหรื อเหตุผลประกอบ ดังนี9..........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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คํารับรอง
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ลงชือ........................................................
(...........................................................)
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หมายเหตุ ให้มีผใู ้ ห้คาํ รับรองจํานวน ๒ คน ตามแบบคํารับรองนี9 หรื อเป็ นข้าราชการตั9งแต่ระดับ ๕ ขึ9นไป
การรับรอง ให้รับรองเกี&ยวกับสถานภาพครอบครัว อาชีพ และรายได้ของบิดา/มารดาหรื อผูป้ กครอง

หลักฐานการสมัครเข้ าเรีย นสํ าหรับนักเรีย นเข้ าใหม่

นักเรียนปกติ
๑) สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) เฉพาะ อนุบาล และ ประถมศึกษาปี ที ๑
๒) สําเนาทะเบียนบ้านของ นักเรี ยนซึ งมีทีอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
๓) สําเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา และ/หรื อ ผูป้ กครอง
๔) สําเนาหลักฐานจบการศึกษาสําหรับสมัครเข้าเรี ยน ดังนี9
๓.๑ ประถมศึกษาปี ที ๑ สําเนาหลักฐาน จบชั9นปฐมวัย(ถ้ามี)
๓.๒ มัธยมศึกษาปี ที ๑ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรี ยน(ปพ.๑) จบชั9นประถมศึกษาปี ที ๖
๓.๓ มัธยมศึกษาปี ที ๔ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรี ยน(ปพ.๑) จบชั9นมัธยมศึกษาปี ที ๓
๓.๔ ชั9นอนุบาล ๒, ป.๒-๖, ม.๒-๓ ใช้สาํ เนาหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาของทุกปี การศึกษาที#ผ่านมา
๔) เอกสารการเปลียนชื อ - ชือสกุล (ถ้ามี)
๕) รู ปถ่ายนักเรี ยน ขนาด ๑ นิ9วครึ ง(๓×๔ ซม.) จํานวน ๓ ใบ ให้ติดใบสมัคร ๑ ใบ ติดบัตรประจําตัวผูส้ มัครเรี ยน ๒ ใบ
๖) อืน ๆ ........................................................................................................................................................................

หมายเหตุ - เอกสารทีเป็ นสําเนา หรื อถ่ายเอกสารทุกฉบับ ผู้ปกครองต้ อง รับรองสํ าเนาถูกต้ อง ดังตัวอย่าง
สํ าเนาถูกต้ อง
(นางสมใจ สมัครเรี ยน)

