ใบสมัครย้ายเข้าเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เลขประจาตัวนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........... ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

รูปถ่าย

วันที่สมัคร ............ เดือน ................................. พ.ศ. 2564
เลขประจาตัวประชาชน
ขอความร่วมมือเขียนข้อมูลด้วยตัวบรรจง- อ่านง่าย เพื่อสะดวกกต่อการจัดเก็บข้อมูล
1. ชื่อ – นามสกุล นักเรียน ( ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. ) ................................................... หมู่เลือด ........... ชื่อเล่น ..................
2. เกิดวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. .............. ศาสนา ............. เชื้อชาติ .................... สัญชาติ ........................
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ............. หมู่ ...... ซอย ....................... ถนน ................................. ตาบล/แขวง .................................
อาเภอ/เขต .................................. จังหวัด ......................................รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ .........................
ประเภทบ้าน  บ้านเดี่ยว  บ้านแฝด  ทาวน์เฮาส์  อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………..……..
4. ชื่อ – สกุล บิดา ................................................ อาชีพ ................ รายได้ ............... บาท/เดือน โทรศัพท์ .......................
5. ชื่อ – สกุล มารดา ............................................ อาชีพ ................ รายได้ ............... บาท/เดือน โทรศัพท์ .......................
6. ผู้ปกครอง คือ  บิดา  มารดา หากมีบุคคลอื่นโปรดระบุ ความสัมพันธ์ คือ ...........................................................
ชื่อ – สกุล ....................................................... อาชีพ ................ รายได้ ............... บาท/เดือน โทรศัพท์ ........................
7. สาเร็จการศึกษาจาก โรงเรียน ....................................................... อาเภอ ............................. จังหวัด .............................
รหัสนักเรียนโรงเรียนเดิม ........................ แผนการเรียนเดิม ................................. เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุด .................
ลงชื่อ .......................................... นักเรียนผู้สมัคร
( ......................................................... )

ลงชื่อ .......................................... ผู้ปกครอง
( ......................................................... )

สาหรับกรรมการตรวจหลักฐาน กรรมการรับสมัครตรวจสอบและทาเครื่องหมาย  ให้ตรงกับเอกสารการรับสมัคร
 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  นักเรียนต่างจังหวัด
หลักฐานการสมัครเรียน ( จานวนอย่างละ 1 ใบ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกใบ )
 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 นักเรียน  บิดา  มารดา
 อื่น ๆ ( ถ้ามี หรือ ขาด ให้บันทึกเพิ่มเติม ) ...................................................................................................
ลงชื่อ ................................................................ กรรมการรับสมัคร/ตรวจหลักฐาน
( ................................................................ )
............../.................../ 2564

ขอความร่วมมือเขียนข้อมูลด้วยตัวบรรจง- อ่านง่าย เพื่อสะดวกกต่อการจัดเก็บข้อมูล

ประวัตินักเรียนย้ายเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ................ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คานาหน้า.................. ชื่อ .............................................................................. นามสกุล ................................................
ชื่อ – นามสกุล ( ภาษาอังกฤษ ) ....................................................................................... ชื่อเล่น .................................
ศาสนา ................. เชื้อชาติ ................. สัญชาติ ................. เกิดวันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. .............
โรงพยาบาลที่เกิด ............................................ ตาบล ........................ อาเภอ ........................ จังหวัด .........................
หมู่เลือด ............ น้าหนัก ...................... ส่วนสูง .........................
วิชาที่ชอบมากที่สุด ........................................................... วิชาที่ชอบน้อยที่สุด .............................................................
แผนการเรียนเดิม ........................................................... เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุด .................................................
ข้อมูลครอบครัว
ชื่อหมู่บ้าน ................................................................. เลขที่ .................. หมู่ที่ ................ ถนน ...................................
ซอย .................................... ตาบล ............................. อาเภอ ........................... จังหวัด .............................................
รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ ..............................................
ชื่อ – สกุล บิดา ................................................ อาชีพ ................ รายได้ ............ บาท/เดือน โทรศัพท์ ......................
ชื่อ – สกุล มารดา ............................................ อาชีพ ................ รายได้ ............ บาท/เดือน โทรศัพท์ ......................
ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง ....................................... อาชีพ ................ รายได้ ............ บาท/เดือน โทรศัพท์ ......................
ผู้ปกครองมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียน คือ ..................... จานวนพี่น้อง ........................ คน (ไม่นับตนเอง)
จานวนพี่น้องที่ศึกษาอยู่โรงเรียนนี้ ............................ คน
สถานภาพบิดา – มารดา
 อยู่ด้วยกัน
 แยกกันอยู่
 หย่าร้าง
 บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม
 บิดา แต่งงานใหม่  มารดาแต่งงานใหม่  อื่น ๆ .........................................................................................
ข้อมูลพื้นฐาน
วิธีเดินทางมาโรงเรียน ................................................................ ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน .....................กิโลเมตร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง .................................. บาท
การขาดแคลน ( นักเรียนสามารถทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ตัวเลือก )
 อาหารกลางวัน
 เครื่องแบบนักเรียนชาย
 เครื่องแบบนักเรียนหญิง
 เครื่องเขียน
 แบบเรียน
 ไม่ขาดแคลน
นักเรียนพักนอนอยู่ที่
 พักรวมกับชุมชน
 บ้านเช่า
 อาศัยอยู่กับญาติ
 บ้านตัวเอง
 ที่พักนักเรียน
 วัด
 อื่น ๆ ระบุ .......................................................
นักเรียนเคยประสบภัย/บาดเจ็บ/ความพิการ (ระบุ) ........................................................................................................

