เลขประจำตัวนักเรียน...................................
(สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
ใบสมัครเข้าเรียน / แสดงความจำนงศึกษาต่อ พร้อมมอบตัว

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1.5 นิ้ว

เข้าศึกษาต่อชั้น.................... ปีการศึกษา..........................
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
1. ข้อมูลนักเรียน
(เขียนตัวบรรจง) ชื่อ........................................................................ นามสกุล................................................................
เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-

-

าี่

าี่

าี่

-

-

เชื้อชาติ..................... สัญชาติ.................... ชนเผ่า.................................... ศาสนา.........................................................
เกิดเมื่อวันที่.................... เดือน.......................................... พุทธศักราช............................ อายุ...........................ปี
สถานที่เกิด..........................................................................................................................
หมู่โลหิต.....................
ชื่อสถานศึกษาเดิม............................................................................................................................................................
ที่ตั้งสถานศึกษาเดิม ตำบล........................................ อำเภอ............................................ จังหวัด.................................
ระดับผลการเรียนล่าสุด...................... ชั้นที่เรียนล่าสุด....................... สาเหตุที่ลาออก...................................................
ทำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง =>
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
บ้านเลขที่..................... หมู่.............. ถนน................................................ ตำบล............................................................
อำเภอ............................................ จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์................................................
ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ
บิดา-มารดา
บิดา
มารดา
อื่นๆ(ระบุ)...................................
สถานภาพของ บิดา - มารดา

อยู่ด้วยกัน
หย่าร้าง

บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต

บิดาแต่งงานใหม่
มารดาแต่งงานใหม่

นักเรียนมีพี่ / น้อง ร่วมสายเลือดบิดา หรือมารดา เดียวกัน จำนวน...........................คน
ชื่อ………………………………………………………………………………….…………………. อาชีพ…………………………………
ชื่อ………………………………………………………………………………….…………………. อาชีพ…………………………………
ชื่อ………………………………………………………………………………….…………………. อาชีพ…………………………………
ชื่อ………………………………………………………………………………….…………………. อาชีพ…………………………………
ชื่อ………………………………………………………………………………….…………………. อาชีพ…………………………………
นักเรียนมีสถานะการเดินทางมาเรียน

เดินทางไป-กลับบ้านพักส่วนตัว
อยู่หอพักประจำของโรงเรียน

2.ข้อมูลบิดาโดยสายเลือดของนักเรียน
(เขียนตัวบรรจง) ชื่อ.................................................................................. นามสกุล.......................................................
เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-

าี่

-

าี่

าี่

-

-

เชื้อชาติ..................... สัญชาติ.................... ชนเผ่า............................. ศาสนา.................................... หมู่โลหิต..............
ที่อยู่สามารถติดต่อได้.................................................................................... เบอร์โทรศัพท์............................................
อาชีพ

รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างส่วนราชการ
เกษตรกร
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ.......................................
ระดับการศึกษาสูงสุด..................................................... สถานที่ทำงาน.........................................................................
ตำแหน่ง......................................................... เบอร์โทรผู้ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน................................................
ที่อยู่ที่ทำงาน....................................................................................................................................................................
3. ข้อมูลมารดาโดยสายเลือดของนักเรียน
(เขียนตัวบรรจง) ชื่อ.................................................................................. นามสกุล.......................................................
เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-

าี่

-

าี่

าี่

-

-

เชื้อชาติ..................... สัญชาติ.................... ชนเผ่า............................. ศาสนา.................................... หมู่โลหิต..............
ที่อยู่สามารถติดต่อได้.................................................................................... เบอร์โทรศัพท์............................................
อาชีพ

รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างส่วนราชการ
เกษตรกร
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ.......................................
ระดับการศึกษาสูงสุด..................................................... สถานที่ทำงาน.........................................................................
ตำแหน่ง......................................................... เบอร์โทรผู้ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน................................................
ที่อยู่ที่ทำงาน....................................................................................................................................................................
4. ข้อมูลของผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามาดา (กรณีนักเรียนพักอาศัยอยู่กับผู้อื่น)
(เขียนตัวบรรจง) ชื่อ.................................................................................. นามสกุล.......................................................
เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-

าี่

-

าี่

าี่

-

-

เชื้อชาติ..................... สัญชาติ.................... ชนเผ่า............................. ศาสนา.................................... หมู่โลหิต..............
ที่อยู่สามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแล กับนักเรียน (ระบุชัดเจน)..............................................เบอร์โทรศัพท์.................................
อาชีพ

รับราชการ
เกษตรกร

รัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ลูกจ้างส่วนราชการ
อื่นๆ....................................................

ระดับการศึกษาสูงสุด..................................................... สถานที่ทำงาน.........................................................................
ตำแหน่ง......................................................... เบอร์โทรผู้ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน................................................
ที่อยู่ที่ทำงาน....................................................................................................................................................................

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร และมอบตัว
❏ สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 2 ชุด
❏ สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 2 ชุด
❏ สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 2 ชุด
❏ สำเนาเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
❏ หนังสือนำส่งจากโรงเรียนเดิม
❏ ปพ.๗ ใบรับรองผลการเรียน
❏ บัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน

❏ สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 2 ชุด
❏ สำเนาทะเบียนบ้านบิดาจำนวน 2 ชุด
❏ สำเนาทะเบียนบ้านมารดาจำนวน 2 ชุด
❏ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้วจำนวน 2 รูป
❏ ปพ.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน
❏ ปพ.๖ สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจหลักฐาน
(……………………………………………………….)

******************************************************************************************************************************

คำรับรองของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)เขียนตัวบรรจง......................................................................................................................
ยินยอมด้วยความเต็มใจให้(เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นางสาว).........................................................................................
เป็นนักเรียนของโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด โดยข้าพเจ้าซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น......................................
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน รวมถึงรับผิดชอบ ให้คำแนะนำ อบรมสั่งสอน
1. ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบวินัย ข้อบังคับที่โรงเรียนกำหนดและกิจกรรมของโรงเรียนทุกประการอย่างสม่ำเสมอ
2. ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนติดตาม ดูแลและส่งเสริมให้มีความประพฤติ เรียบร้อย นอบน้อมเชื่อฟัง มาเซอร์ ครู
3. หากพบปัญหาที่เกิดกับนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการพัฒนาความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ของนักเรียน หรือเป็นปัญหาต่อการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ข้าพเจ้ามีความยินยอมที่จะให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
4. ร่วมมือตามข้อเสนอแนะของครูประจำชั้น ครูประจำวิชา คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้อำนวยการ
5. หากนักเรียนมิได้ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน มีความประพฤติไม่เรียบร้อยไม่เหมาะสมใดๆที่
ขัดต่อศีลธรรม จรรยา จะยินยอมตามมติข้อตกลงในการตัดสินความผิดนั้นๆ ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการงานปกครองฝ่ายกิจการนักเรียน และผู้อำนวยการ
ลงชื่อ........................................................ผู้ปกครอง
เขียนตัวบรรจง(……………………………………………………….)
วันที่................ เดือน............................. พ.ศ.......................
ลงชื่อ..........................................................
(…………………………………………………………..)
ผู้รับมอบตัว

ลงชื่อ……………………………………..…………………..
(...............................................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด

