ใบสมัครเข้ าเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา ............
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดรูปถ่าย

ขนาด 1.5 นิ้ ว

นักเรี ยนโรงเรี ยนขุนหาญวิทยาสรรค์
นักเรี ยนโรงเรี ยนอื่น ๆ
วันที…
่ ……เดื อน……………………พ.ศ. .........
(กรณีกาลั งศึกษาหรื อจบ ม.3 จากโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ให้ ระบุเลขประจาตัวนักเรียน ...................ม. 3 / ......)
ชื่อ (นาย / นางสาว) ............................................... นามสกุล ..........................................................
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ....... - ....... ....... ....... ....... - ....... ....... ........ ....... ....... - ....... ....... - .......
เกิดวันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ................... ศาสนา .................. เชื้อชาติ ............ สัญชาติ .............
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ชื่อหมูบ้่ าน……………….………. บ้านเลขที่………หมูที่ ่…….อาเภอ ................................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ..................................................................
บิดาชื่อ..................................................... นามสกุล ......................................................โทรศัพท์ ...............................
มารดาชื่อ..................................................นามสกุล ......................................................โทรศัพท์ ...............................
ผูป้ กครองชื่อ ................................................................... เกีย่ วข้องกับนักเรี ยนโดยเป็ น..............................................
สาเร็ จการศึกษาหรื อกาลังศึก ษาชั้นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 จากโรงเรี ยน...................................................
ตาบล................................... อาเภอ ................................ จังหวัด ......................................รหัสไปรษณีย์ … ………...
ผลการเรี ยนเฉลี่ย 5 ภาคเรี ยน วิชาคณิตศาสตร์ ……… วิชาวิทยาศาสตร์ ………
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรี ยน (ทุกรายวิชา) ……….
คาชี้แจง โปรดเลื อก 3 อันดับ โดยเขียน หมายเลข 1, 2, 3 ลงใน
ทีต่ รงกับแผนการเรียนทีป่ ระสงค์ เลื อกเรียน
1. แผนการเรียนวิทย์ ฯ – คณิตฯ
อันดับ 1.1 ห้องเพชร อันดับ
1.2 ห้องปกติ
อันดับ 1.3 ห้องเพาะพันธุ์ ปัญญา จัดการเรี ยนการสอน โดยใช้หลักจิตปั ญญา และมีวธิ ี การสอนแบบโครงงาน
2. แผนการเรียนศิล ป์ – ภาษา
สาหรับเจ้ าหน้ าที่
อันดับ
2.1 ห้องเน้นภาษาอังกฤษ
วันเดือนปี ทสี่ มัคร…../….…/............
ลาดับทีส่ มัคร………….
อันดับ
2.2 ห้องเน้นภาษาจีน
ผลการตรวจหลักฐาน
1. รูปถ่ าย (ติดใบสมัครและบัตรผู้เข้าสอบ ) 2 แผ่น
ครบ
ไม่ ครบ
อันดับ
2.3 ห้องเน้นภาษาญี่ป่ นุ
2. สาเนาปพ.1 หรือ ใบรับรอง (ฉบับจริง) 1 ฉบับ
ครบ
ไม่ ครบ
อันดับ
2.4 ห้องเน้นการงานอาชีพ
3.สาเนาบัตรประชาชนนักเรีย น
1 ฉบับ
ครบ
ไม่ ครบ
อันดับ
2.5 ห้องเน้นดนตรี
4.สาเนาทะเบีย นบ้า นนักเรีย น
1 ฉบับ
ครบ
ไม่ ครบ
อันดับ
2.6 ห้องเน้นทัศนศิลป์
5.ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา
1 ฉบับ
ครบ
ไม่ ครบ
6.ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา
1 ฉบับ
ครบ
ไม่ ครบ
3. แผนการเรียนศิล ป์ – คานวณ
7.หลักฐานอื่นๆ (ถ้า มี) ระบุ...........................................................................................
อันดับ
3.1 แผนการเรี ยนศิลป์ – คานวณ
8.คะแนนเฉลี่ย สะสม 5 ภาคเรีย น ........... และ คะแนน O-NET ม.3 ….....%
(ลงชื่อ) ....................... ผูส้ มัคร
(...........................................)

(ลงชื่อ) .......................... ผูป้ กครอง
(..................................................)

(ลงชือ่ ) ..................................เจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร

(..................................................)

ติดรูปถ่าย

ใบมอบตัว
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา ...........
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ขนาด 1.5 นิ้ ว

วันที่ .......... เดื อน…………………… พ.ศ. ..........
ใบมอบตัวของ นาย นางสาว.................................................................นักเรียนชั้น ม. 4/ ......เลขที่ .........
(กรณีกาลั งศึกษาหรื อจบ ม.3 จากโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ให้ ระบุเลขประจาตัวนักเรียน ...................ม. 3 / ......)
ข้ อมูล ผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า (ชื่อผูป้ กครอง) นาย นาง นางสาว.................................................................อายุ…......ปี
อาชีพ ...............................................เกีย่ วข้องกับนักเรี ยนโดยเป็ น …………………….โทรศัพท์ ………………….
ขอทาหลักฐานมอบตัวนั กเรี ยน (ชื่อนักเรี ยน) นาย
นางสาว...................................................................
เข้าเป็ นนักเรี ยนชั้น ม. 4/ ....... โรงเรี ยนขุนหาญวิทยาสรรค์
ข้าพเจ้าขอรับรองว ่าจะคอยควบคุมดูแล อบรม สั่งสอน และตักเตือนให้นักเรี ยนในความปกครอง ขยัน
ศึกษาเล่าเรี ยน ประพฤติปฏิบตั ิตามระเบีย บข้อบัง คับของโรงเรี ยนขุนหาญวิทยาสรรค์อย่างเคร่งครั ดทุ กประการ
จะดูแลชว่ ยเหลือค่าเล่าเรี ยน เครื่ องแต่งกาย อุปกรณ์การเรี ยนและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ข้าพเจ้าขอมอบตัวนักเรี ยน
ในความปกครองของข้าพเจ้า ให้เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนขุนหาญวิทยาสรรค์ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป ทั้งนี้ ได้แนบ
หลักฐานการมอบตัวตามรายการ โดยสาเนาเอกสารและรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมทั้งนาหลักฐานตัวจริ ง
มาประกอบด้วย และเรี ยงเอกสารตามลาดับดังต่อ ไปนี้ (ให้ทาเครื่ องหมาย ลงใน ให้ตรงกับหลักฐานที่แนบ)
(1) สาเนาหลักฐานการจบการศึกษา ปพ.1 จานวน 1 ฉบับ คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรี ยน ..............
(2) สาเนาบัตรประชาชนนักเรี ยน
จานวน 2 ฉบับ คะแนน O – NET ม.3
...........%
(3) สาเนาทะเบียนบ้านนักเรี ยน
จานวน 2 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้านบิดา
จานวน 2 ฉบับ
(5) สาเนาทะเบียนบ้านมารดา
จานวน 2 ฉบับ
(6) สาเนา ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีที่นักเรี ยนหรื อบิดาหรื อ มารดา มีการเปลี่ยนชื่อ)
(7) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ ...............................................................................................................
ข้ อมูล นักเรียน
ชื่อ – สกุล

นาย

นางสาว ........................................................................... ชือ่ เล่น .....................

เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ....... - ....... ....... ....... ....... - ....... ....... ........ ....... ....... - ....... ....... - .......
เกิดวันที่.............เดื อน......................................พ.ศ…………… อายุ……….ปี สัญชาติ ................เชื้อชาติ ................
ศาสนา ……........หมูโ่ ลหิ ต ...........โทรศัพท์… ......…………………....อีเ มล์ (Email) :……..…………………...….
โรคประจาตัว (ถ้ามี) ……………………………..……………น้ าหนัก ............กิโลกรั ม ส่วนสู ง ...............เซนติเ มตร

(2)
ข้ อมูล การศึกษา
จบการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 จากโรงเรี ยน ....................................................................................
ตาบล ...................................................... อาเภอ ........................................................ จังหวัด ......................................
ข้ อมูล ทีอ่ ยู่ (ตามทะเบียนบ้ าน)
ชื่อหมูบ้่ าน .......................................................... บ้านเลขที่ .............. หมูที่ ่ ............... ตาบล .........................
อาเภอ ............................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ .........................
จานวนพี่น้อง (นับรวมนักเรี ยนด้วย) ................. คน จานวนพี่น้องที่อยูโ่ รงเรี ยนนี้ (นับนักเรี ยนด้วย) ................. คน
ข้ อมูล ทีอ่ ยู่ (ปัจจุบัน)
ชื่อหมูบ้่ าน .......................................................... บ้านเลขที่ .............. หมูที่ ่ ............... ตาบล .........................
อาเภอ ................................ จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ .........................
ข้ อมูล บิดา – มารดา ของนักเรียน
ชื่ อ – สกุล บิดา ................................................................ เลขบัตรประจาตัวประชาชน.................................................
อาชีพ ........................................................ รายได้ตอ่ เดือน ..........................บาท โทรศัพท์ …....................................
ชื่ อ – สกุล มารดา ............................................................. เลขบัตรประจาตัวประชาชน...............................................
อาชีพ ........................................................ รายได้ตอ่ เดือน ..........................บาท โทรศัพท์ …...................................
สถานภาพบิดา – มารดา (เลือกได้มากกว ่า 1 ข้อ)
อยูด่ ว้ ยกัน
บิดาถึงแก ่กรรม
มารดาแต่งงานใหม ่
แยกกันอยู ่
มารดาถึงแก ่กรรม
อืน่ ๆ (ระบุ) ...........................
หย่าร้าง
บิดาแต่งงานใหม ่
ข้ อมูล สิ ทธิการเบิก
สิ ทธิ การเบิกค่าเล่าเรี ยน
ได้
ไม ่ได้
สิ ทธิ การเบิกค่ารักษาพยาบาล
ได้
ไม ่ได้

(ลงชื่อ) ....................................................... ผูป้ กครอง
(......................................................)
(ลงชื่อ) ..................................................
(นางสาวนิ ตยา ศรี เมือง)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ

(ลงชื่อ) ................................................ เจ้าหน้าที่รับมอบตัว
(...................................................)
(ลงชื่อ) ................................................
(นายอิทธิ ศรี มาธรณ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนขุนหาญวิทยาสรรค์

