ใบสมัครนักเรียน เพือเข้ าเรียนโรงเรียนบ้ านหนองปลามัน
ปี การศึกษา 2559
สมัครเรี ยนชัน

อนุบาล
ประถมศึกษาปี ที 1
มัธยมศึกษาปี ที 1
เอกสารประกอบการสมัคร
ทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา/นักเรี ยน
(สําเนา ( ชุด)
รู ปถ่ายนักเรี ยน 1 นิว 6 รู ป
บัตรประชาชน บิดา/มารดา/ผูป้ กครอง

( นิว

สู ติบตั ร
สมุดบันทึกการตรวจสุ ขภาพ
ทะเบียนรถ รับ – ส่ ง

ข้ อมูลส่ วนตัวเกียวกับเด็ก
ชือนักเรี ยน...........................................................................................ชือเล่น.....................................เพศ
ชาย หญิง
วัน/เดือน/ปี เกิด................................................อายุนบั ถึงวันเปิ ดเรี ยนเดือนพฤษภาคม คือ.....................ขวบ......................เดือน
เชือชาติ....................................................สัญชาติ.............................................................ศาสนา.................................................
สถานทีเกิด........................................................................................................จังหวัด................................................................
เป็ นบุตรคนที..............................ในจํานวน...................คน
พีชาย.........................คน โรงเรี ยน......................... น้องชาย........................คน โรงเรี ยน.........................
พีสาว.........................คน โรงเรี ยน......................... น้องสาว........................คน โรงเรี ยน.........................
ปั จจุบนั อาศัยอยูก่ บั ............................................ทีอยูเ่ ลขที........................หมู่.....................ถนน.................................................
แขวง.........................................................เขต.......................................... จังหวัด........................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ..........................................โทร......................................................
ประวัติการศึกษา
ชื อโรงเรี ย น,สถาบันพัฒนาเด็ ก เล็ ก หรื อ
จังหวัด
อายุ
สถานรับเลียง

ประเทศ

ตังแต่

ถึง

เดือน/ปี

เดือน/ปี

ระดับชัน

ข้ อมูลบิดา
การสมรสของบิดา-มารดา
อยูร่ ่ วมกัน
แยกกันอยู่
หย่าร้าง
หม้าย
ชือบิดา......................................................................................อายุ...............ปี ทีอยูเ่ ลขที........................หมู่………………….
ถ น น ...............................................แ ข ว ง .......................................เ ข ต ....................................จั ง ห วั ด ...................................
รหัสไปรษณี ย.์ ........................โทร.....................................มือถือ..............................Email Address...........................................
สถานทีทํางาน (ระบุชือและทีอยู)่ .................................................................................................................................................
เป็ นกิจการเกียวกับ.....................................................ตําแหน่ง......................................................โทร........................................
ข้ อมูลมารดา
ชือมารดา...................................................................................อายุ...............ปี ทีอยู่ เลขที........................หมู่………………….
ถนน...............................................แขวง.......................................เขต....................................จัง หวัด ........................................
รหัสไปรษณี ย.์ ........................โทร.....................................มือถือ..............................Email Address...........................................
สถานทีทํางาน (ระบุชือและทีอยู)่ .................................................................................................................................................
เป็ นกิจการเกียวกับ.....................................................ตําแหน่ง......................................................โทร........................................
ข้ อมูลผู้ปกครอง
ชือผูป้ กครอง.................................................................................อายุ...................ปี ความเกียวข้องกับเด็ก.................................
ทีอยูเ่ ลขที...............................หมู่...................ถนน...............................................แขวง...............................................................
เขต.........................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทร.............................
มือถือ.......................................
หมายเลขโทรศัพท์ เพือส่ ง SMS (1 หมายเลขเท่านัน) คือ..............................................................................................................
Email เพือส่ งเอกสาร (( email) คือ...............................................................................................................................................
กรณีฉุกเฉินติดต่ อบิดา-มารดาไม่ ได้ จะติดต่ อได้ ที
ชือ-นามสกุล....................................................................................................ความสัมพันธ์.......................................................
สถานทีติดต่อ..............................................................................................................................โทร...........................................
หมายเหตุ : เมือมีการเปลียนแปลง ชือ ทีอยู่ ทีทํางาน เบอร์ โทรศัพท์ และ email กรุ ณาแจ้งให้โรงเรี ยนทราบทันที

ข้าพเจ้าผูป้ กครองของ ด.ช/ด.ญ......................................................................................ได้ทาํ ความเข้าใจในหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนของโรงเรี ยน และจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนทุกประการ ข้าพเจ้าอนุ ญาตให้มีการบันทึกข้อมูลพัฒนาการ
และ บันทึกภาพเพือใช้เป็ นหลักฐานทางการเรี ยนการสอน ข้าพเจ้าเข้าใจว่าอุบตั ิเหตุใดๆ ทีเกิดขึน ข้าพเจ้าจะใช้สิทธิ การเบิก
สิ นไหมทดแทนจากกรมธรรม์ อุบตั ิเหตุทีโรงเรี ยนทําไว้ให้เท่านัน
ลงชือ..................................................................
(….....................................................................)
ผูป้ กครอง
…......................................
ว/ด/ป
เฉพาะเจ้าหน้าที
เอกสารการสมัคร
บัตรประชาชน บิดา/มารดา/ผูป้ กครอง
สําเนา 1 ชุด
ทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา/นักเรี ยน
สําเนา 1 ชุด
สู ติบตั ร
สําเนา 1 ชุด
รู ปถ่าย บิดา/มารดา/ผูป้ กครองทีมารับ-ส่ ง ขนาด 1 นิว S รู ป
รู ปถ่ายนักเรี ยน ขนาด 1 นิว 6 รู ป
สมุดบันทึกการตรวจสุ ขภาพ, การฉี ดวัคซี น สําเนา 1 ชุด
หลักฐานการเปลียนชือ-นามสกุล บิดา/มารดา/นักเรี ยน สําเนา 1 ชุด
ทะเบียนรถ
สําเนา 1 ชุด
วันทีเริ มเรี ยน....................................
ลายเซ็น..................................................................
(...............................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านหนองปลามัน
…...........................................................
ว/ด/ป

ลายเซ็น...............................................................
(.............................................................)
เจ้าหน้าที
….............................................................
ว/ด/ป

