ใบสมัครเข้ าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา ..............
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
นักเรี ยนในเขตพื้นที่บริ การ

ติดรู ปถ่าย

ขนาด 1.5 นิ้ว

นักเรี ยนนอกเขตพื้นที่บริ การ

วันที่………เดือน……………………พ.ศ. ..................
ชื่อ (เด็กชาย / เด็กหญิง) ............................................... นามสกุล .................................................
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ....... - ....... ....... ....... ....... - ....... ....... ........ ....... ....... - ....... ....... - .......
เกิดวันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ................... ศาสนา .................. เชื้อชาติ ............ สัญชาติ .............
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ชื่ อหมู่บา้ น………………. บ้านเลขที่………หมู่ที่…….ตาบล...............อาเภอ ....................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณี ย ์ ......................... โทรศัพท์ ..................................................................
บิดาชื่อ..................................................... นามสกุล ......................................................โทรศัพท์ ...............................
มารดาชื่อ................................................. นามสกุล ......................................................โทรศัพท์ ...............................
ผูป้ กครองชื่ อ ................................................................... เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนโดยเป็ น..............................................
สาเร็จการศึกษาหรื อกาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยน.................................................
ตาบล................................... อาเภอ ................................ จังหวัด ......................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………....
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรี ยน (ทุกรายวิชา) ………. คะแนน O-NET……….
คาชี้แนะ โปรดทาเครื่ องหมาย  ทีต่ รงกับแผนการเรียนทีป่ ระสงค์ เลือกเรียน
อันดับ ห้องปกติ
อันดับ ห้องเพาะพันธุ์ปัญญา จัดการเรี ยนการสอน โดยใช้หลักจิตปัญญา และมีวธิ ีการสอนแบบโครงงาน
ข้าพเจ้าได้ยนื่ หลักฐานการสมัคร มาพร้อมนี้ แล้ว
(ลงชื่อ) ..................... ผูส้ มัคร
(....................................)

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

(ลงชื่อ) ..................... เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(...........................................)

สาหรับเจ้ าหน้ าที่
วันเดือนปี ทีส่ มัคร…../….…/......................
ลาดับทีส่ มัคร ........................
ผลการตรวจหลักฐาน
1. รู ปถ่าย (ติดใบสมัครและบัตรผูเ้ ข้าสอบ ) 2 แผ่น
ครบ
ไม่ครบ ระบุ .......................
2. สาเนาปพ.1 (คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรี ยน) หรื อใบรับรอง (ฉบับจริ ง) 1 ฉบับ
ครบ
ไม่ครบ ระบุ ........................
3. สาเนาบัตรประชาชนนักเรี ยน 1 ฉบับ
ครบ
ไม่ครบ ระบุ ........................
4. สาเนาทะเบียนบ้านนักเรี ยน
1 ฉบับ
ครบ
ไม่ครบ ระบุ ........................
5. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา
1 ฉบับ
ครบ
ไม่ครบ ระบุ ........................
6. สาเนาทะเบียนบ้านมารดา
1 ฉบับ
ครบ
ไม่ครบ ระบุ .......................
7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.......................................................................................................................................................

ใบมอบตัว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา ..................
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1.5 นิ้ว

วันที่ .......... เดือน…………………… พ.ศ. ................
ใบมอบตัวของ

เด็กชาย เด็กหญิง.................................................................นักเรียนชั้น ม. 1/ ......เลขที่ .........

ข้ อมูลผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า (ชื่อผูป้ กครอง) นาย นาง นางสาว.................................................................อายุ…......ปี
อาชีพ ...............................................เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนโดยเป็ น…………………….โทรศัพท์………………….
ขอทาหลักฐานมอบตัวนักเรี ยน (ชื่อนักเรี ยน) เด็กชาย เด็กหญิง...................................................................
เข้าเป็ นนักเรี ยนชั้น ม. 1/ ....... โรงเรี ยนขุนหาญวิทยาสรรค์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะคอยควบคุมดูแล อบรม สั่งสอน และตักเตือนให้นกั เรี ยนในความปกครอง ขยัน
ศึกษาเล่าเรี ยน ประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรี ยนขุนหาญวิทยาสรรค์อย่างเคร่ งครัดทุกประการ
จะดูแลช่วยเหลือค่าเล่าเรี ยน เครื่ องแต่งกาย อุปกรณ์การเรี ยนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ข้าพเจ้าขอมอบตัวนักเรี ยน
ในความปกครองของข้าพเจ้า ให้เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนขุนหาญวิทยาสรรค์ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป ทั้งนี้ได้แนบ
หลักฐานการมอบตัวตามรายการ โดยสาเนาเอกสารและรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมทั้งนาหลักฐานตัวจริ ง
มาประกอบด้วย และเรี ยงเอกสารตามลาดับ ดังต่อไปนี้ (ให้ทาเครื่ องหมาย ลงใน ให้ตรงกับหลักฐานที่แนบ)
(1) สาเนาหลักฐานการจบการศึกษา ปพ.1 จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาบัตรประชาชนนักเรี ยน
จานวน 2 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้านนักเรี ยน
จานวน 2 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้านบิดา
จานวน 2 ฉบับ
(5) สาเนาทะเบียนบ้านมารดา
จานวน 2 ฉบับ
(6) สาเนา ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณี มีการเปลี่ยนชื่อ)
(7) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ ...............................................................................................................
ข้ อมูลนักเรียน
ชื่อ – สกุล

เด็กชาย

เด็กหญิง ........................................................................... ชื่อเล่น .....................

เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ....... - ....... ....... ....... ....... - ....... ....... ........ ....... ....... - ....... ....... - .......
เกิดวันที่.............เดือน......................................พ.ศ…………… อายุ……….ปี สัญชาติ ................เชื้อชาติ ................
ศาสนา ……........หมู่โลหิ ต ...........โทรศัพท์…......………………..อีเมล์ (Email) :……..…………………...…..…
โรคประจาตัว (ถ้ามี)……………………………..……………น้ าหนัก ............กิโลกรัม ส่ วนสู ง ...............เซนติเมตร

(2 )
ข้ อมูลการศึกษา
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยน .................................................................................
ตาบล ...................................................... อาเภอ ........................................................ จังหวัด ......................................
ข้ อมูลทีอ่ ยู่ (ตามทะเบียนบ้ าน)
ชื่อหมู่บา้ น .......................................................... บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ ............... ตาบล .........................
อาเภอ ............................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณี ย ์ .........................
จานวนพี่นอ้ ง (นับรวมนักเรี ยนด้วย) ................. คน จานวนพี่นอ้ งที่อยูโ่ รงเรี ยนนี้ (นับนักเรี ยนด้วย) ................. คน
ข้ อมูลทีอ่ ยู่ (ปัจจุบัน)
ชื่อหมู่บา้ น .......................................................... บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ ............... ตาบล .........................
อาเภอ ................................ จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณี ย ์ .........................
ข้ อมูลบิดา – มารดา ของนักเรียน
ชื่ อ – สกุลบิดา ................................................................ เลขบัตรประจาตัวประชาชน.................................................
อาชีพ ........................................................ รายได้ต่อเดือน ..........................บาท โทรศัพท์ …....................................
ชื่ อ – สกุลมารดา ............................................................. เลขบัตรประจาตัวประชาชน...............................................
อาชีพ ........................................................ รายได้ต่อเดือน ..........................บาท โทรศัพท์ …...................................
สถานภาพบิดา – มารดา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
อยูด่ ว้ ยกัน
บิดาถึงแก่กรรม
มารดาแต่งงานใหม่
แยกกันอยู่
มารดาถึงแก่กรรม
อื่น ๆ (ระบุ) ...........................
หย่าร้าง
บิดาแต่งงานใหม่
ข้ อมูลสิ ทธิการเบิก
สิ ทธิ การเบิกค่าเล่าเรี ยน
ได้
ไม่ได้
สิ ทธิ การเบิกค่ารักษาพยาบาล
ได้
ไม่ได้
(ลงชื่อ) ....................................................... ผูป้ กครอง (ลงชื่อ) ................................................ เจ้าหน้าที่รับมอบตัว
(......................................................)
(...................................................)
(ลงชื่อ) ..................................................
(นางสาวนิตยา ศรี เมือง)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ

(ลงชื่อ) ................................................
(นายถวิล สร่ ายหอม)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนขุนหาญวิทยาสรรค์

