(ใบสมัครสาหรับชั้น ม.1 และ ม.4 เท่านั้น )

ห้ ำมจำหน่ ำย

ใบสมัคร
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ …..
มัธยมศึกษาปี ที่ …...

ใบสมัคร

รู ปถ่าย 3x4 ซม.

เขียนที่………………………………………………
วันที่……เดือน………………………..พ.ศ………..
เรี ยน คณะกรรมการรับสมัครนักเรี ยน
ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว )………………………………..………เลขประจาตัวประชาชน
ภูมิลาเนาอยูบ่ า้ นเลขที่……………………………………..
หมู่ที่………..……..ตาบล/แขวง…………………………………อาเภอ/เขต………………………………………..
จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณี ย…
์ …………………………โทรศัพท์……………………………..
โรงเรี ยนเดิมข้าพเจ้าคือ……………………………………………………………………………...
ตาบล/แขวง………….………อาเภอ/เขต……………….…..จังหวัด……….……..…….รหัสไปรษณี ย…
์ ………….
โทรศัพท์……………………สาเหตุที่ออกจากโรงเรี ยนเดิม……………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 46 อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ชั้น………………………..ปี การศึกษา………….………….. โดยมีเหตุผลความจาเป็ นดังนี้ ( โปรดระบุเหตุผล
โดยเรี ยงลาดับตามความสาคัญ )
สำหรับผู้สมัคร
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................















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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดในใบสมัครเป็ นความจริ งทุกประการ ถ้าหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็ นความจริ ง ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรี ยนคัดชื่ อออกจากการเป็ นนักเรี ยนของ
โรงเรี ยน
ลงชื่อ……………………………………….ผูส้ มัคร
(………………………………………)
ข้าพเจ้า ( นาย/นาง/นางสาว )……………………………………………………………………….
เลขประจาตัวประชน อยูบ่ า้ นเลขที่………………หมู่ที่…….
ถนน……………..………..……..ตาบล/แขวง……………………………อาเภอ/เขต………………..……………..
จังหวัด……………………..รหัสไปรษณี ย…
์ ………………โทรศัพท์………………………..อาชีพ…………..……
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ ( ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว )……………………………………………………………..
โดยเป็ น บิดา
มารดา
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………..
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมานั้นเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………….ผูป้ กครอง
(……………………………………)
วันที่………./……………………../…………
หมายเหตุ หากมีเอกสารหรื อหลักฐานให้แนบมาพร้อมกับใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
รับใบสมัครวันที่……..เดือน…………………พ.ศ……….
เอกสารประกอบ ได้แก่
( ) สาเนาทะเบียนบ้านนักเรี ยนจานวน
4 ฉบับ
( ) สาเนาสูติบตั รของนักเรี ยนจานวน
4 ฉบับ
( ) ใบรับรองผลการเรี ยน ( ปพ.7)
1 ฉบับ
( ) ใบรับรองแพทย์
1 ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้านของบิดาจานวน
4 ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้านของมารดาจานวน
4 ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ กครองจานวน 4 ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประชาชนของนักเรี ยนจานวน 4 ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประชาชนของบิดาจานวน
4 ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประชาชนของมารดาจานวน 4 ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประชาชนของผูป้ กครองจานวน 4 ฉบับ
( ) รู ปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จานวน
4 รู ป
( ) อื่นๆ..........................................................
ลงชื่อ……………………………………………ผูร้ ับสมัคร
(……………………………………………)
ตาแหน่ง .....................................
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
คัดเลือกนักเรี ยนเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

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

ใบตรวจสอบประวัตินกั เรี ยน
1. ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)…………………………………………………………….…….………………….เลขประจาตัวประชาชน
วัน เดือน ปี เกิด………………….อายุ…..…..ปี ….เดือน หมู่เลือด......................
เชื้อชาติ…..………สัญชาติ…………ศาสนา……………..ภูมิลาเนาเดิมอยูบ่ า้ นเลขที่……….หมู่…….…..ตาบล/แขวง……………….…..
อาเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………… รหัสไปรษณี ย…
์ …………..………….โทรศัพท์…………………………….
น้ าหนัก........................................ส่ วนสู ง........................................
2. ชื่อบิดา………………..…………………………...…เลขประจาตัวประชาชน เชื้อชาติ……………..…สัญชาติ……….……....ศาสนา…….……………….…..อาชีพ………………………….……..อายุ……….….ปี
ชื่อมารดา………………..………………………....…เลขประจาตัวประชาชน
เชื้อชาติ……………..…สัญชาติ……………....ศาสนา…….……………..……..อาชีพ………………………….……..อายุ……….….ปี
3. สภาพการสมรสของบิดามารดา
อยูด่ ว้ ยกัน
หย่า
แยกกันประกอบอาชีพ
ถึงแก่กรรม ( บิดา มารดาถึงแก่กรรม
ให้แนบสาเนาใบมรณบัตรประกอบการสมัครด้วย)
อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………………….
4. จานวนพี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน รวม……….….คน เป็ นชาย………..คน หญิง…………คน ผูส้ มัครเป็ นบุตรคนที่…………...
พี่นอ้ งแยกไปประกอบอาชีพต่างหาก…………………..คน ช่วยบิดามารดาทางาน………..……..…คน กาลังเรี ยน…….…….…คน
เรี ยนอยูโ่ รงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์…………….……..คน ยังไม่ได้เข้าเรี ยน……………..…….คน รวมมีพี่นอ้ งทั้งสิ้ น………………คน
5. ชื่อผูป้ กครอง(นาย/นาง/น.ส.)……………………………………….……………………………………...……… เลขประจาตัวประชาชน
เกี่ยวข้องเป็ น…………….……….……อยูบ่ า้ นเลขที่…………หมู่ที่…..…….
ถนน………………………………..…..ตาบล/แขวง……….…….………………………อาเภอ/เขต……..………………………………..
จังหวัด……………………………………..รหัสไปรษณี ย…
์ …………………………..
โทรศัพท์………………..………………………….
6. บ้านของบิดา มารดา
บ้านส่ วนตัว ราคาประมาณ……………บาท
บ้านเช่า เสี ยค่าเช่าเดือนละ……………บาท หรื อปี ละ……….บาท
อาศัยอยูก่ บั ผูอ้ ื่น
7. บิดามารดามีที่ดินเป็ นของตนเอง ประมาณ……………..……..ไร่ ราคาประมาณ………….…………บาท ขณะนี้ได้ใช้ประโยชน์ คือ
(เช่น ทาไร่ ทานา ฯลฯ)……………………………………………………………………………..……………………..…………………
หรื อเช่าที่ดิน…..…………ไร่ เพื่อทาประโยชน์ (โปรดระบุ)………………….…………….………..เสี ยค่าเช่าปี ละ…………………..บาท
8. บิดามีรายได้ประมาณปี ละ…………………………..…….…..บาท มารดามีรายได้ประมาณปี ละ…………..…………………….บาท
รวมมีรายได้ปีละ…………………………………….…………บาท ผูป้ กครองมีรายได้ประมาณปี ละ………………………...…….บาท
9. รายจ่ายของครอบครัวประมาณปี ละ…………..………..บาท
10. นักเรี ยนที่สมัครเข้าเรี ยนจัดอยูใ่ นเด็กด้อยโอกาสประเภท………..……………….…..………เนื่องจาก………………….………………..
11. สวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ครอบครัว
มีบตั รสงเคราะห์ ประเภท………………………………..
มีบตั รประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
มีบตั รทหารผ่านศึก ประเภท……………………………..
อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………
12. โรงเรี ยนประถมศึกษาของรัฐที่อยูใ่ กล้บา้ นมากที่สุด คือโรงเรี ยน…………………………….……………………………..………………..
ตาบล/แขวง…………………………………....….อาเภอ/เขต………………………………..….จังหวัด………………..………..……….
อยูห่ ่างจากบ้านพักประมาณ……………………กิโลเมตร
13. โรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐที่อยูใ่ กล้บา้ นมากที่สุด คือโรงเรี ยน………………………………..…………………………..………………..
ตาบล/แขวง………………………………..…..….อาเภอ/เขต………………………………..….จังหวัด…………………..……..……….
อยูห่ ่างจากบ้านพักประมาณ……………………..…กิโลเมตร
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ………………………………บิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง
(………………………………………..)

บุคคลที่ 1

คำรับรองของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำทีอ่ ยู่ใกล้ กบั ภูมิลำเนำของเด็ก

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………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
คำรับรองของ
บุคคลที่ 2
กำนัน ผู้ใหญ่ บ้ำน หรือผู้นำชุ 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

แผนทีบ่ ้ ำนนักเรียน
ชื่อ-สกุล..........................................................................สมัครเข้าเรี ยนชั้น.........................................
ชื่อผูป้ กครอง 1).....................................................2).............................................................
บ้านเลขที่..........หมู่ที่..........ชื่อหมู่บา้ น/ซอย................................ตาบล.....................................
อาเภอ......................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................
เบอร์โทรศัพท์.............................................
หน่วยงานราชการที่อยูใ่ กล้บา้ น...........................................................................................................

ทิศเหนือ

