
            

 

        ใบสมัคร 
 

 
 
 

                                    เขียนที�……………………………………...……..…… 

                                     วนัที�……..… เดือน…………………………………………พ.ศ…….….. 

เรียน   คณะกรรมการรับสมคัรนกัเรียน 

          ขา้พเจา้ � นาย  �นาง  �นางสาว……………..……………………………………..…เลขประจาํตวัประชาชน               
          ภูมิลาํเนาอยูบ่า้นเลขที�...................................หมู่ที�.…………..…: 

ซอย.............................................. ถนน................................................................. ตาํบล/แขวง…………………………….……..……… 
อาํเภอ/เขต………………….…..……จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย…์……….…..โทรศพัท…์..…………………… 
มีความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกบั�ด.ช.�ด.ญ........................................................................................โดยเป็น �บิดา    � มารดา 
�อื�น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………… 

         มีความประสงคใ์ห ้�ด.ช.�ด.ญ............................................................................................เลขประจาํตวัประชาชน      
                                                                                                   เขา้เรียนในโรงเรียนพิบูลประชาสรรค ์ ชั9นประถมศึกษาปีที� ๑   
และ�ไม่เคย   �เคย  เป็นนกัเรียนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค ์ ชั9น...........................................ปีการศึกษา.................... 

          โดยมีเหตุผลความจาํเป็นดงันี9  )โปรดระบุเหตุผลโดยเรียงลาํดบัตามความสาํคญั) 

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

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

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

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

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

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

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

  พร้อมกบัใบสมคัรนี9   ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานประกอบการพิจารณา คือ………………..………………………. 

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

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

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

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

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

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

 

เลขที�ใบสมคัร......................... 

 -     -      -   -  

 -     -      -   -  

 

รูปถ่าย
(นกัเรียน) 

ขนาด 

๓ × ๔ ซม. 

ใบสมคัร 

สาํหรับชั�น  
              � อนุบาล................. 

      � ประถมศึกษาปีที&  ๑ 



                                                                                                       อ.ป 

 หนา้ ๒ 

                 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความทั9งหมดในใบสมคัรเป็นความจริงทุกประการ  ถา้หากตรวจสอบภายหลงัพบวา่
ขอ้ความดงักล่าวไม่เป็นความจริง   ขา้พเจา้ยนิดีให้โรงเรียนคดัชื�อออกจากการเป็นนกัเรียนของโรงเรียน 
 
 
                   ลงชื&อ ……………………………..………   บิดา มารดา หรือ 

        (………………..……………………….) ผูป้กครอง 

 
 
หมายเหตุ    หากมีเอกสารหรือหลกัฐานใหแ้นบมาพร้อมกบัใบสมคัรเพื&อประกอบการพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํหรับเจา้หนา้ที� 

รับใบสมคัรวนัที&…….. เดือน……………………พ.ศ……… 
เอกสารประกอบ 
๑.  สาํเนาทะเบียนบา้น  นกัเรียน   บิดา   มารดา 
๒. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) 
๓. หลกัฐานการสาํเร็จชั9นอนุบาล ................... 

๔.  รูปถ่ายขนาด  ๓ × ๔ ซม. ติดบตัร ๒ ใบ ติดใบสมคัร ๑ ใบ 

๕………………………………………………….………..… 
๖................................................................................................ 
๗............................................................................................... 
๘............................................................................................... 
 
        ลงชื&อ  …………………….……………..     ผูรั้บสมคัร              
            (…………………………………………..) 
สงักดัหน่วยงาน……………………………………………… 
      

 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 

คดัเลือดนกัเรียนเขา้เรียนในโ รงเรียนพิบูลประชา
สรรค ์

          � อนุมติั 

          � ไม่อนุมติั 
 
 
 
ลงชื&อ………………………..………………… 

(……………………………………………) 
ประธานคณะกรรมการ 

 



              

        ใบสมัคร 
 

 
 
 
 

                   เขียนที&……………..………………………..……………… 

                          วนัที&……..… เดือน……………………………….………พ.ศ…….….. 

เรียน   คณะกรรมการรับสมคัรนกัเรียน 

          ขา้พเจา้ � ด.ช.  � ด.ญ.  �นาย  �นางสาว……………..……………….………… เลขประจาํตวัประชาชน        -     

          ภูมิลาํเนาอยูบ่า้นเลขที�...................................หมู่ที�.………..…..…: 

ซอย.............................................. ถนน................................................................. ตาํบล/แขวง…………………………….……..…..…… 
อาํเภอ/เขต………………….…..……จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย…์………….…..โทรศพัท…์..…………………… 
          โ รงเรียนเดิมขา้พเจา้ คือโ รงเรียน…………………………………………………………………………..…… 

ตาํบล/แขวง……………………………………..อาํเภอ /เขต…………………………………….……….……..…....…….. 

จงัหวดั……………………………….. รหสัไปรษณีย…์….…………………. โ ทรศพัท…์……………………...…...…….. 

สาเหตุที&ออกจากโ รงเรียนเดิม…………………………………………………………………………….…….……..….……. 

และ�ไม่เคย   �เคย  เป็นนกัเรียนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค ์ ชั9น...........................................ปีการศึกษา.................... 

         ขา้พเจา้ขอสมคัรเขา้เรียนในโ รงเรียนพิบูลประชาสรรค ์ ชั�น………………..……….ปีการศึกษา ................... 

โ ดยมีเหตุผลความจาํเป็นดงันี� (โปรดระบุเหตุผล โดยเรียงลาํดบัตามความสาํคญั) 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

                 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความทั9งหมดในใบสมคัรเป็นความจริงทุกประการ  ถา้หากตรวจสอบภายหลงัพบวา่
ขอ้ความดงักล่าวไม่เป็นความจริง   ขา้พเจา้ยนิดีให้โรงเรียนคดัชื�อออกจากการเป็นนกัเรียนของโรงเรียน 

 
       ลงชื&อ …………………………….……  ผูส้มคัร 

          (…………………………………….) (นกัเรียน) 

 -     -      -   -  

ใบสมคัร 
ระดบัชั�น ป.๒-๖, ม.๑-๖   
� ประถมศึกษาปีที&............. 
� มธัยมศึกษาปีที&............... 

 

รูปถ่าย
(นกัเรียน) 

ขนาด 

๓ × ๔ ซม. 
 

เลขที�ใบสมคัร......................... 

 

สําหรับกรรมการรบัสมคัร 

� เด็กถูกบังคับให�ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก 

� เด็กเร�ร�อน 

� เด็กท่ีอยู�ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก 

� เด็กท่ีถูกทอดท้ิง/เด็กกําพร�า 

� เด็กท่ีถูกทําร�ายทารุณ 
� เด็กยากจน (มากเป+นพิเศษ) 

� เด็กในชนกลุ�มน�อย 

� เด็กท่ีมีป0ญหาเกีย่วกับสารเสพติด 

� เด็กท่ีมีป0ญหาเกีย่วกับโรคเอดส4หรือโรคติดต�อ 
     ร�ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ 



       หนา้ ๒                                                     ป.ม. 
 

  
 ขา้พเจา้(ผูป้กครอง) �นาย  �นาง  �นางสาว..................................................................................................................  
เลขประจาํตวัประชาชน                                                                                                       อยู่บา้นเลขที&...................... หมู่ที&......... 
ซอย.............................................................................ถนน.........................................................ตาํบล/แขวง....................................................

อาํเภอ/เขต...........................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์........................โ ทรศพัท(์บา้น) .......................... 
โ ทรศพัท(์มือถือ) .............................................อาชีพ........................................................................................................................................... 

มีความสัมพนัธ์เกี&ยวขอ้งกบั �ด.ช.�ด.ญ.�นาย�นางสาว..............................................................โ ดยเป็น   บิดา       มารดา    
    อื&น ๆ  (โปรดระบุ................................................................................ขอรับรองวา่ขอ้ความที&กล่าวมานั�นเป็นความจริงทุกประการ 
 

                          ลงชื�อ……………..…………………….……….    ผูป้กครอง 

   (.........................................................................) 
              วนัที& …………./…………………/…………… 

 

หมายเหตุ   หากมีเอกสารหรือหลกัฐานใหแ้นบมาพร้อมกบัใบสมคัรเพื�อประกอบการพิจารณา 

        
 
 
 
 

  
 
                                                                      

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

สาํหรับเจา้หนา้ที� 

รับใบสมคัรวนัที&…….. เดือน……………………พ.ศ……… 
เอกสารประกอบ 
๑.  สาํเนาทะเบียนบา้น  นกัเรียน   บิดา   มารดา 
๒. หลกัฐานการสาํเร็จชั9น…………………… 

๓.  รูปถ่ายขนาด  ๓ × ๔ ซม. ติดบตัร ๒ ใบ ติดใบสมคัร ๑ ใบ 

๔………………………………………………….………..… 
๕................................................................................................ 
๖............................................................................................... 
๗............................................................................................... 
 
      ลงชื&อ  …………………….………………..     ผูรั้บสมคัร              
       (……………………………..……………..) 
สงักดัหน่วยงาน……………………………………………… 
      

 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 

คดัเลือดนกัเรียนเขา้เรียนในโ รงเรียนพิบูลประชาสรรค ์
           อนุมติั 

                       ไม่อนุมติั 
 

 
 
ลงชื&อ………………………..………………… 

(……………………………………………) 
ประธานคณะกรรมการ 

 

 -     -      -   -  



   -           -              -      - 

   -           -              -      - 

   -           -              -      - 

   -           -              -      - 

 

 

 

                ใบตรวจสอบประวตัินักเรียน 

๑.  ชื�อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)............................................................................................................................................ 
     เลขประจาํตวัประชาชน                                          วนั เดือน                                         วนั เดือน ปี เกิด..................... 
     ......................................   อาย ุ............ ปี ........... เดือน  ชาติพนัธ์ุ .....................    สัญชาติ......................    ศาสนา ...... 
     ภูมิลาํเนาเดิมอยูบ่า้นเลขที� ........................................ หมู่ที� ............................. ตาํบล /แขวง........................................... 
     อาํเภอ/เขต............................................. จงัหวดั..........................................  รหสัไปรษณีย ์...........................................  

     โทรศพัท ์(บา้น)...........................................        โทรศพัท ์(มือถือ)........................................... 
๒.  ชื�อบิดา ............................................................................................................................................................................. 
     เลขประจาํตวัประชาชน                                                                           ชาติพนัธ์ุ ..............................  
     สัญชาติ ......................   ศาสนา ................................ อาชีพ(ระบุใหช้ดัเจน)...................................................................  
     .......................................................... รายได.้...........................บาท ต่อเดือน   อาย ุ................. ปี 

     ชื�อมารดา.......................................................................................................................................................................... 
     เลขประจาํตวัประชาชน                                                                           ชาติพนัธ์ุ ..............................  
     สัญชาติ ..................... ศาสนา ................................ อาชีพ (ระบุใหช้ดัเจน).....................................................................  
     .......................................................... รายได.้...........................บาท ต่อเดือน   อาย ุ................. ปี 

๓. สภาพการสมรสของบิดามารดา 

   �อยูด่ว้ยกนั                 �หยา่                      �แยกกนัประกอบอาชีพ    
   �ถึงแก่กรรม (บิดา มารดาถึงแก่กรรม ใหแ้นบสาํเนาใบมรณบตัรประกอบการสมคัรดว้ย)     
   �อื�น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................................   
๔. จาํนวนพี�นอ้งร่วมบิดา มารดาเดียวกนั(รวมนกัเรียนดว้ย)  รวม......... คน  เป็นชาย .............คน  เป็นหญิง............... คน 

     ผูส้มคัรเป็นบุตรคนที� .................  พี�นอ้งแยกไปประกอบอาชีพต่างหาก .............คน 

     ช่วยบิดา/มารดาทาํงาน ..................................... คน  กาํลงัเรียน ...........................คน 

     เรียนอยูโ่รงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนพิบูลประชาสรรค.์....................คน  ยงัไม่ไดเ้ขา้เรียน ......................คน 

     รวมมีพี�นอ้งทั9งสิ9น ......................คน 

๕. ชื�อผูป้กครอง (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................................... 
     เลขประจาํตวัประชาชน                                                                                            เกี�ยวขอ้งกบันกัเรียนเป็น....... 
      .................................  อยูบ่า้นเลขที� ............... หมู่ที� .............. ซอย..........................................ถนน ............................. 
     ตาํบล/แขวง .......................................... อาํเภอ/เขต .............................................. จงัหวดั ............................................    
     รหสัไปรษณีย ์..............................  โทรศพัท(์บา้น) ......................................โทรศพัท(์มือถือ) ...................................... 
     อาชีพ (ระบุใหช้ดัเจน).......................................................................................................................... ........................... 
     รายได.้.....................................บาท ต่อเดือน    

  - -        -   -       -    - -       - 

  - -         -  -       -    - -       - 

  -         - -       -    -  -       - 

 -     -       -   -  

 -     -      -   -  

 -     -      -   -  

 -     -      -   -  



- ๒ – 

 

๖. บา้นของบิดา มารดา   �บา้นส่วนตวั ราคาประมาณ ............................................. บาท 
               �บา้นเช่า เสียค่าเช่าเดือนละ .............................................. บาท  
        หรือปีละ ..........................................................................บาท 

               �อาศยัอยูก่บัผูอื้�น(ระบุ)...................................................... 
 ๗. บิดา มารดามีที�ดินเป็นของตนเอง  ประมาณ .............................. ไร่  ราคาประมาณ ................................................บาท 

      ขณะนี9ไดใ้ชป้ระโยชน์ คือ  (เช่น ทาํไร่  ทาํนา  ฯลฯ) ....................................................................................................... 
      หรือเช่าที�ดิน .......................... ไร่  เพื�อทาํประโยชน์ (โปรดระบุ) ................................................................................... 
      เสียค่าเช่าปีละ ........................................ บาท 

 ๘. บิดามีรายไดป้ระมาณปีละ ....................................... บาท  มารดามีรายไดป้ระมาณปีละ .......................................บาท 

       รวมมีรายไดปี้ละ ............................................บาท  ผูป้กครองมีรายไดป้ระมาณปีละ ............................................บาท 

  ๙. รวมรายจ่ายของครอบครัวประมาณปีละ ................................................... บาท 

๑๐. นกัเรียนที�สมคัรเขา้เรียนจดัอยูใ่นเด็กดอ้ยโอกาสประเภท ............................................................................................. 
       เนื�องจาก ........................................................................................................................................................................ 
๑๑. สวสัดิการที�รัฐบาลจดัให้ครอบครัว 

 � มีบตัรสงเคราะห์  ประเภท ...................................................     � มีบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
 � มีบตัรทหารผา่นศึก  ประเภท ...............................................     � อื�น ๆ (โปรดระบุ) .................................. 
๑๒.โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐที�อยูใ่กลบ้า้นมากที�สุด คือ โรงเรียน ................................................................................. 
        ตาํบล/แขวง ......................................... อาํเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั .................................................. 
        อยูห่่างจากบา้นพกัประมาณ ................................. กิโลเมตร 

๑๓. โรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐที�อยูใ่กลบ้า้นมากที�สุด คือ โรงเรียน ................................................................................... 
        ตาํบล/แขวง ......................................... อาํเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ................................................. 
        อยูห่่างจากบา้นพกัประมาณ ................................. กิโลเมตร 

    ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ  หากขอ้ความอนัเป็นเทจ็ให้ดาํเนินคดีตามกฎหมายได ้

 

         ลงชื�อ   ................................................................         
               (................................................................) 

     �บิดา   �มารดา  �ผูป้กครอง 

      ……/……………/…….. 



 

คาํรับรองของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาที#อยู่ใกล้กับภูมิลําเนาของเด็ก 

  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................... เลขประจาํตวัประชาชน                                                                   
                                                                                                  ตาํแหน่ง................................................................................... 
สถานที�ทาํงาน.....................................................................................เลขที�.....................ถนน............................................. 
ตาํบล/แขวง...............................................อาํเภอ/เขต.............................................จงัหวดั................................................... 
รหสัไปรษณีย.์...................โทรศพัท.์......................... ขอรับรองวา่ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)................................................... 
เป็นผูด้อ้ยโอกาส มีคาํชี9แจงหรือเหตุผลประกอบ ดงันี9 .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

                                                     ลงชื�อ........................................................           
                                                         (..........................................................)         

          ตาํแหน่ง..................................................................... 
 

 

 

คาํรับรอง 
กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หรือผู้นําชุมชน 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................. เลขประจาํตวัประชาชน 

                                                                                              ตาํแหน่ง........................................................................ 
สถานที�ทาํงาน...................................................................................เลขที�.......................ถนน............................................ 
ตาํบล/แขวง...............................................อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั........................................... 
รหสัไปรษณีย.์.................โทรศพัท.์............................. ขอรับรองวา่ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)................................................ 
เป็นผูด้อ้ยโอกาส มีคาํชี9แจงหรือเหตุผลประกอบ ดงันี9 ......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

                                                     ลงชื�อ........................................................           
                                                         (...........................................................)         

                         ตาํแหน่ง................................................................... 

 

หมายเหตุ  ใหมี้ผูใ้หค้าํรับรองจาํนวน ๒  คน ตามแบบคาํรับรองนี9     หรือเป็นขา้ราชการตั9งแต่ระดบั ๕ ขึ9นไป 
            การรับรอง ให้รับรองเกี&ยวกบัสถานภาพครอบครัว อาชีพ  และรายไดข้องบิดา/มารดาหรือผูป้กครอง 

บุคคลที# ๑ 

บุคคลที# ๒ 

 
 

  
    

 
     

  
  

 

 
 

  
    

 
     

  
  

 
 

 



 

หลักฐานการสมคัรเข้าเรียนสําหรับนักเรียนเข้าใหม่ 

 

นักเรียนปกต ิ
๑)  สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) เฉพาะ อนุบาล และ ประถมศึกษาปีที� ๑  
๒) สาํเนาทะเบียนบา้นของ นกัเรียนซึ�งมีที�อยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
๓) สาํเนาทะเบียนบา้นของ  บิดา  มารดา  และ/หรือ ผูป้กครอง  
๔) สาํเนาหลกัฐานจบการศึกษาสาํหรับสมคัรเขา้เรียน  ดงันี9  
      ๓.๑  ประถมศึกษาปีที� ๑  สาํเนาหลกัฐาน จบชั9นปฐมวยั(ถา้มี) 
      ๓.๒  มธัยมศึกษาปีที� ๑    สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)  จบชั9นประถมศึกษาปีที� ๖  
      ๓.๓ มธัยมศึกษาปีที� ๔    สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)  จบชั9นมธัยมศึกษาปีที� ๓ 
      ๓.๔ ชั9นอนุบาล ๒, ป.๒-๖, ม.๒-๓ ใชส้าํเนาหลกัฐานแสดงผลการจบการศึกษาของทุกปีการศึกษาที#ผ่านมา 
๔)  เอกสารการเปลี�ยนชื�อ - ชื�อสกุล  (ถา้มี)   
๕)  รูปถ่ายนกัเรียน ขนาด ๑ นิ9วครึ� ง(๓×๔ ซม.)  จาํนวน  ๓  ใบ ใหติ้ดใบสมคัร ๑ ใบ ติดบตัรประจาํตวัผูส้มคัรเรียน ๒ ใบ 

 ๖)  อื�น ๆ ........................................................................................................................................................................ 
 
 
หมายเหตุ   - เอกสารที�เป็นสําเนา หรือถ่ายเอกสารทุกฉบบั ผู้ปกครองต้อง รับรองสําเนาถูกต้อง  ดงัตวัอยา่ง 
           
 

 

สําเนาถูกต้อง 

 

 (นางสมใจ  สมคัรเรียน) 
 


