ระดับชั้น
รูปถ่าย 3x4 ซม.
 ประถมศึกษาปีที่ ..........
 มัธยมศึกษาปีที่ ............
ใบสมัคร
เขียนที่…………..………………………………………
วันที่……เดือน………………………..พ.ศ…………..
เรียน คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน
ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)…………………………...……………..……………….เลขประจาตัวประชาชน
 -  -  -  -  ภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่……………………………หมู่ท…ี่ ………
ตาบล/แขวง…………………………………อาเภอ/เขต…….……………………….จังหวัด………………………..รหัสไปรษณีย์……….……
โทรศัพท์…………….……….............................
โรงเรียนเดิมข้าพเจ้า คือ……………………………………………………………………………….…………………………..
ตาบล/แขวง……………………………..…………อาเภอ/เขต…….………….…………..………….จังหวัด…………………..…………………..
รหัสไปรษณีย์………………..….……โทรศัพท์…………….……….................
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียนเดิม............................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ชั้น............................................................
ปีการศึกษา........................................โดยมีเหตุผลความจาเป็นดังนี้ (โปรดระบุเหตุผลโดยเรียงลาดับตามความสาคัญ)
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
...............................
















สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก
เด็กเร่ร่อน
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/เด็กกาพร้า
เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ
เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ)
เด็กในชนกลุ่มน้อย ระบุเผ่า...............................
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือ
โรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เด็กพิการเรียนร่วม ระบุ
................................................
ชื่อหน่วยงานที่ส่งเข้าเรียน ระบุ
.......................................

พร้อมกับใบสมัครนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาคือ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ ถ้าหากตรวจสอบภายหลัง
พบว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรียนคัดชื่อออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียน

ลงชื่อ………………………………………………. นักเรียน
(………………………..……………………)
หมายเหตุ หากมีเอกสารหรือหลักฐานให้แนบมาพร้อมกับใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
รับใบสมัครวันที…่ ….…..เดือน………………………พ.ศ………….….
เอกสารประกอบ ได้แก่
( ) สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียนจานวน
2 ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้านของบิดาจานวน
2 ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้านของมารดาจานวน
2 ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองจานวน 2 ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียนจานวน 2 ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประชาชนของบิดาจานวน
2 ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประชาชนของมารดาจานวน
2 ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองจานวน 2 ฉบับ
( ) สาเนาสูติบัตรของนักเรียนจานวน
2 ฉบับ
( ) รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จานวน
2 รูป
( ) ใบรับรองแพทย์/ใบตรวจกลุม่ เลือด
1 ฉบับ
( ) สาเนา ปพ.1 / คะแนน เวลาเรียน
1 ฉบับ
ลงชื่อ……………………….………………………………ผู้รับสมัคร
(……………….…………………………………)
ตาแหน่ง .....................................
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการ
ศึกษาสงเคราะห์
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ……………..………………….………………..
(………………..……..……………………...)
ประธานคณะกรรมการ

บุคคลที่ 1

คำรับรองของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่อยู่ใกล้กับภูมิลำเนำของเด็ก

ข้าพเจ้า ( นาย /นาง/นางสาว )……………………………………….……………………….เลขประจาตัวประชาชน
 -  -  -  -  ตาแหน่ง…………………..……………………………………………..
สถานที่ทางาน………………………………………………………………………………………..เลขที่…………….ถนน…………………………….
ตาบล/แขวง…………………….…………………อาเภอ/เขต…………………..…………………….จังหวัด………………………………………..
รหัสไปรษณีย์………………….โทรศัพท์…………………..……..ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)………….………………….…
เป็นผู้ด้อยโอกาส มีคาชี้แจงหรือเหตุผลประกอบ ดังนี้………………………………………………………….…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………………
(…………………………..………………..)
ตาแหน่ง…………………..……………………….
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
.
คำรับรองของ
บุคคลที่ 2
กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือผู้นำชุมชน
ข้าพเจ้า ( นาย /นาง/นางสาว )……………………………………….……………………….เลขประจาตัวประชาชน
 -  -  -  -  ตาแหน่ง…………………..……………………………………………..
สถานที่ทางาน………………………………………………………………………………………..เลขที่…………….ถนน…………………………….
ตาบล/แขวง…………………….…………………อาเภอ/เขต…………………..…………………….จังหวัด………………………………………..
รหัสไปรษณีย์………………….โทรศัพท์…………………..……..ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)………….………………….…
เป็นผู้ด้อยโอกาส มีคาชี้แจงหรือเหตุผลประกอบ ดังนี้………………………………………………………….…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………………
(…………………………..………………..)
ตาแหน่ง…………………..……………………….
หมายเหตุ ให้มีผู้ให้คารับรองจานวน 2 คน ตามแบบคารับรองนี้

แบบตรวจสอบประวัตินักเรียน
1. ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)........................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  -  หมู่เลือด...........................................
วัน เดือน ปีเกิด .......................... อายุ .............. ปี ................ เดือน เชื้อชาติ.......................... สัญชาติ........................
ศาสนา .......................... ภูมิลาเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่ .................................................................. หมู่ที่ .........................
ตาบล/แขวง…………………….…………………อาเภอ/เขต…………………..…………………….จังหวัด…………………………………….
รหัสไปรษณีย…์ ………………………….โทรศัพท์………………………….…..……..
2. ชื่อบิดำ ....................................................................................................วัน เดือน ปีเกิด ............................................
เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  -  เชือ้ ชาติ ..........................................
สัญชาติ........................ ศาสนา ........................... อาชีพ.......................................... รายได้ต่อปี ...........................บาท
เบอร์โทรศัพท์ ................................................ สถานะ  ยังมีชีวิต  เสียชีวิต  พิการ ระบุ................................
ชื่อมำรดำ ................................................................................................วัน เดือน ปีเกิด .............................................
เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  -  เชือ้ ชาติ ..........................................
สัญชาติ........................ ศาสนา ........................... อาชีพ.......................................... รายได้ต่อปี ...........................บาท
เบอร์โทรศัพท์ ................................................ สถานะ  ยังมีชีวิต  เสียชีวิต  พิการ ระบุ................................
3. สถานภาพการสมรสของบิดามารดา
 อยู่ด้วยกัน
 หย่าร้าง
 แยกกันประกอบอาชีพ
 ถึงแก่กรรม (บิดา มารดาถึงแก่กรรม ให้แนบสาเนาใบมรณบัตรประกอบการสมัครด้วย)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................................................................
4. จานวนพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน รวม .................. คน จานวนพี่ชาย..................คน จานวนน้องชาย..............คน
จานวนพีส่ าว................คน จานวนน้องสาว.................คน จานวนพี่น้องที่กาลังศึกษาอยู่ (รวมตัวเอง) ....................คน
นักเรียนเป็นบุตรคนที่..........................
5. ชื่อผู้ปกครอง (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  -  เกี่ยวข้องเป็น ..................................
เกี่ยวข้องเป็น...................................... อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.............. ถนน .................................................
ตาบล/แขวง…………………….…………………อาเภอ/เขต…………………..…………………จังหวัด………………………………………..
รหัสไปรษณีย์……………….…….………….โทรศัพท์……………………….…..…………..……..รายได้ต่อปี ............................ บาท
6. รายจ่ายของครอบครัวประมาณปีละ………………………………………..…..………..บาท
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความอันเป็นเท็จให้ดาเนินคดีตาม
กฎหมายได้
ลงชื่อ……………………………………………….บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
(………………………..……………………)

