(ใบสมัครสาหรับชั้น ป.1เท่านั้น )

ห้ ามจาหน่ าย
ใบสมัคร

ใบสมัคร
สาหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

รู ปถ่าย 3x4 ซม.

เขียนที่………………………………………………
วันที่……เดือน………………………..พ.ศ………..
เรี ยน คณะกรรมการรับสมัครนักเรี ยน
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว )………………………………..……………………เลขประจาตัวประชาชน
ภูมิลาเนาอยูบ่ า้ นเลขที่…………………หมู่ที่………..……
ตาบล/แขวง…………………………………อาเภอ/เขต…….……………………….จังหวัด………………………..
รหัสไปรษณี ย…
์ ……โทรศัพท์……………มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ (ด.ช./ด.ญ.)……………….………………
โดยเป็ น
บิดา
มารดา
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………
มีความประสงค์ให้ (ด.ช./ด.ญ.)……………………………………………………………………..
เลขประจาตัวประชาชน
เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนราชประชานุ
เคราะห์ 46 อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โดยมีเหตุผลความจาเป็ นดังนี้ ( โปรดระบุเหตุผลโดยเรี ยงลาดับตามความสาคัญ )
สาหรับผู้สมัคร
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................















สาหรับเจ้ าหน้ าที่
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรื อแรงงานเด็ก
เด็กเร่ ร่อน
เด็กที่อยูใ่ นธุรกิจทางเพศหรื อโสเภณี เด็ก
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกาพร้า
เด็กที่ถูกทาร้ายทารุ ณ
เด็กยากจน (มากเป็ นพิเศษ)
เด็กในชนกลุ่มน้อย ระบุเผ่า.........................................
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรื อ
โรคติดต่อร้ ายแรงที่สังคมรังเกียจ
เด็กในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
เด็กพิการเรี ยนร่ วม ระบุ................................................
ชื่ อหน่วยงานที่ส่งเข้าเรี ยน ระบุ.......................................

พร้อมกับใบสมัครนี้ขา้ พเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาคือ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดในใบสมัครเป็ นความจริ งทุกประการ ถ้าหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็ นความจริ ง ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรี ยนคัดชื่ อออกจากการเป็ นนักเรี ยนของ
โรงเรี ยน
ลงชื่อ………………………………….บิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง
(………………………………………)
หมายเหตุ หากมีเอกสารหรื อหลักฐานให้แนบมาพร้อมกับใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา

สาหรับเจ้ าหน้ าที่
รับใบสมัครวันที่……..เดือน…………………พ.ศ……….
เอกสารประกอบ ได้แก่
( ) สาเนาทะเบียนบ้านนักเรี ยนจานวน
2 ฉบับ
( ) สาเนาสูติบตั รของนักเรี ยนจานวน
2 ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้านของบิดาจานวน
2 ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้านของมารดาจานวน
2 ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ กครองจานวน 2 ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประชาชนของนักเรี ยนจานวน 2 ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประชาชนของบิดาจานวน
2 ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประชาชนของมารดาจานวน 2 ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประชาชนของผูป้ กครองจานวน 2 ฉบับ
( ) รู ปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จานวน
2 รู ป
( ) ใบรับรองแพทย์
1 ฉบับ
ลงชื่อ……………………………………………ผูร้ ับสมัคร
(……………………………………………)
ตาแหน่ง .....................................
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
คัดเลือกนักเรี ยนเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ…………………………………..
(………………………………...)
ประธานคณะกรรมการ

บุคคลที่ 1

คารับรองของ
ผู้บริหารสถานศึกษาทีอ่ ยู่ใกล้ กบั ภูมิลาเนาของเด็ก

ข้าพเจ้า ( นาย /นาง/นางสาว )…………………………………………….เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง……………………………………………………..
สถานที่ทางาน…………………………………………………..เลขที่…………….ถนน…………………………….
ตาบล/แขวง……………………………อาเภอ/เขต……………………………….จังหวัด…………………………..
รหัสไปรษณี ย…
์ ……….โทรศัพท์…………..ขอรับรองว่า ( ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)…………………………….…
เป็ นผูด้ อ้ ยโอกาส มีคาชี้แจงหรื อเหตุผลประกอบ ดังนี้ …………………………………………………………. …..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………
(………………………………..)
ตาแหน่ง………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
คารับรองของ
บุคคลที่ 2
กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน หรือผู้นาชุ มชน
ข้าพเจ้า ( นาย /นาง/นางสาว )…………………………………………….เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง……………………………………………………..
สถานที่ทางาน…………………………………………………..เลขที่…………….ถนน…………………………….
ตาบล/แขวง……………………………อาเภอ/เขต……………………………….จังหวัด…………………………..
รหัสไปรษณี ย…
์ …….โทรศัพท์…………..ขอรับรองว่า ( ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)……………………..……….….
เป็ นผูด้ อ้ ยโอกาส มีคาชี้แจงหรื อเหตุผลประกอบ ดังนี้ …………………………………………………………. …..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………
(………………………………..)
ตาแหน่ง………………………………….
หมายเหตุ ให้มีผใู้ ห้คารับรองจานวน 2 คน ตามแบบคารับรองนี้

แผนที่บ้านนักเรียน
ชื่อ-สกุล..........................................................................สมัครเข้าเรียนชั้น..............................................
ชื่อผู้ปกครอง 1)............................................................2).......................................................................
บ้านเลขที่..........หมู่ที่..........ชื่อหมู่บ้าน/ซอย................................ตาบล...................................................
อาเภอ......................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.................................
เบอร์โทรศัพท์.............................................
หน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้บ้าน...............................................................................................................

ทิศเหนือ

แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
1. ข้อมูลนักเรียน
1.1 ข้อมูลส่วนตัว
เลขประจำตัวประชำชน.......................................................ชื่อ..............................................นำมสกุล.........................................
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................จังหวัดที่เกิด..................................................กลุม่ เลือด..............เชื้อชำติ.........................
สัญชำติ................ศำสนำ...........................น้ำหนัก........................ส่วนสูง...................................โรคประจำตัว............................................
อำกำร............................................................................................................................................................................................................
สถำนศึกษำเดิม...............................................................ตำบล....................................อำเภอ......................................จังหวัด......................
ปีกำรศึกษำที่เข้ำเรียน............................. ชั้นที่เข้ำเรียน..........................................ด้อยโอกำสประเภท........................................................
1.2 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
รหัสบ้ำน..................................................... บ้ำนเลขที่.........................หมู่...................ชื่อหมู่บ้ำน....................................................
แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ...........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.......................
1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน
รหัสบ้ำน..................................................... บ้ำนเลขที่.........................หมู่...................ชื่อหมู่บ้ำน....................................................
แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ...........................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.......................
1.4 ข้อมูลครอบครัว
สถำนภำพบิดำมำรดำ..........................................................นักเรียนเป็นบุตรคนที่..........มีพี่ชำยจำนวน.............คน มีพสี่ ำว
จำนวน.........คน มีน้องชำยจำนวน...........คน มีน้องสำวจำนวน..........คน
2. ข้อมูลบิดา
2.1 ข้อมูลส่วนตัว
เลขประจำตัวประชำชน.............................................ชื่อ...............................................นำมสกุล..................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................จังหวัดที่เกิด..........................................กลุ่มเลือด..............รำยได้ต่อปี...........................บำท
เชื้อชำติ................................สัญชำติ...............................ศำสนำ.......................เบอร์โทรศัพท์.....................................อำชีพ.......................
2.2 ที่อยู่ปัจจุบนั
รหัสบ้ำน.................................................... บ้ำนเลขที่.........................หมู่........................ชื่อหมู่บ้ำน...............................................
แขวง/ตำบล..................................เขต/อำเภอ..................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์....................................
3. ข้อมูลมารดา
3.1 ข้อมูลส่วนตัว
เลขประจำตัวประชำชน.............................................ชื่อ...............................................นำมสกุล...................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด...................................จังหวัดที่เกิด...........................................กลุม่ เลือด..............รำยได้ต่อปี....................................บำท
เชื้อชำติ................................สัญชำติ...............................ศำสนำ...................เบอร์โทรศัพท์..................................อำชีพ...............................
3.2 ที่อยู่ปัจจุบัน
รหัสบ้ำน.................................................. บ้ำนเลขที่............................หมู่......................ชื่อหมู่บ้ำน................................................
แขวง/ตำบล.....................................เขต/อำเภอ..............................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.....................................
4. ข้อมูลผู้ปกครอง (เกี่ยวข้องเป็น.............................................)
4.1 ข้อมูลส่วนตัว
เลขประจำตัวประชำชน..............................................ชื่อ..............................................นำมสกุล..............................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.................................จังหวัดที่เกิด.....................................กลุม่ เลือด......................รำยได้ต่อปี...................................บำท
เชือ้ ชำติ.............................สัญชำติ.............................ศำสนำ...................เบอร์โทรศัพท์..................................อำชีพ..................................

4.2 ที่อยู่ปัจจุบัน
รหัสบ้ำน........................................... บ้ำนเลขที่.......................หมู่....................ชื่อหมู่บ้ำน...............................................................
แขวง/ตำบล.....................................เขต/อำเภอ.....................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.............................
5. รำยจ่ำยของครอบครัวประมำณปีละ………………………………………..…..………..บำท
6. บ้ำนของบิดำ มำรดำ
บ้ำนส่วนตัว รำคำประมำณ……………………………………….……บำท
บ้ำนเช่ำ เสียค่ำเช่ำเดือนละ………………………………..……บำท หรือปีละ………………………….บำท
อำศัยอยู่กับผู้อื่น
7. บิดำมำรดำมีที่ดินเป็นของตนเอง ประมำณ……………………...……..ไร่ รำคำประมำณ………….…………….………บำท ขณะนี้ได้ใช้
ประโยชน์ คือ (เช่น ทำไร่ ทำนำฯลฯ)…………………………………………………………………………………………………………………….…..………….
หรือเช่ำที่ดิน…..…………ไร่ เพื่อทำประโยชน์ (โปรดระบุ)………………….…………….………..เสียค่ำเช่ำปีละ……………………………..บำท

