ใบสมัครเข้ าเรียนต่ อโรงเรียนนาแกสามัคคีวทิ ยา ปี การศึกษา 2561
( ให้ นักเรียนทาเครื่ องหมาย  ลงในช่ อง  ทีต่ ้ องการสมัครเข้ าเรียนต่ อ )
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 
 ห้ อง MEP
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 
 ห้ อง IEP
 ห้ อง Gifted
เลขประจาตัวสอบ ....................
 ห้ อง ปวช.1
 ศิลป์ – ธุรกิจ
 ห้ องเรียนปกติ


ติดรู ปถ่าย
1.5 นิ้ว


วันที่ .......... เดือน ..........................พ.ศ..............
ข้ อมูลนักเรียน
ข้าพเจ้าชื่อ (เด็กชาย /เด็กหญิง / นาย / นางสาว )...............................................นามสกุล.........................................เพศ..........
เลขประจาตัวประชาชน
เกิดวันที่.........เดือน......................พ.ศ..........
สถานที่เกิดอาเภอ...........................จังหวัด......................สัญชาติ.......... เชื้อชาติ............

ศาสนา........................ ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่...................หมู่ที่ ............... บ้าน..................................ถนน.........................................
ตาบล......................อาเภอ...........................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ...................... โทรศัพท์.....................................
รหัสประจาบ้าน
ข้าพเจ้าเรี ยนจบชั้น  ประถมศึกษาปี ที่ 6  มัธยมศึกษาปี ที่ 3
จากโรงเรี ยน.............................................................อ
าเภอ...............................จังหวัด............................ปี การศึกษาที่จบ...................

กรุ๊ ปเลือด......................... ความพิการ  ไม่มี  มี (โปรดระบุ.....................................................................................................)
ส่ วนสู ง................. เซนติเมตร น้ าหนัก................ กิโลกรัม ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรี ยนนาแกสามัคคีวทิ ยา ................. กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทาง................... นาที ความสามารถพิเศษของนักเรี ยน.................................................................................................
ครอบครัว
1. สถานภาพสมรสของบิดามารดา(เลือกได้ มากกว่า 1ช่ อง)  อยูด่ ว้ ยกันจดทะเบียนสมรส  โสด  หม้าย  หย่าร้าง
 แยกกันอยู่  อยูด่ ว้ ยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรส  บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม  บิดาและมารดาถึงแก่กรรม
 บิดาถึงแก่กรรมมารดาแต่งงานใหม่  มารดาถึงแก่กรรมบิดาแต่งงานใหม่
2. ข้ อมูลพีน่ ้ อง
จานวนพี่ชาย ................. คน จานวนน้องชาย ................. คน จานวนพี่สาว ................. คน จานวนน้องสาว ................. คน
จานวนพี่นอ้ งที่กาลังศึกษาอยู(่ ไม่รวมตัวนักเรี ยน) ........................ คน นักเรี ยนเป็ นบุตรคนที่ .........................
3. ข้ อมูลบิดา
ชื่อ-นามสกุลบิดา……………...……………………………………………………………………………………………
เลขประจาตัวประชนบิดา
อาชีพ .................................................... กรุ๊ ปเลือด...............รายได้ของบิดาต่อเดือน(ประมาณ)............................... บาท
หมายเลขโทรศัพท์ ......................................................
(มีต่อด้ านหลัง)

4. ข้ อมูลมารดา
ชื่อ-นามสกุลมารดา  นางสาว  นาง...........................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชนมารดา
อาชีพ .................................................... กรุ๊ ปเลือด................. รายได้ของมารดาต่อเดือน(ประมาณ).......................... บาท
หมายเลขโทรศัพท์ ..............................................
5. ข้ อมูลผู้ปกครอง  บิดาเป็ นผูป้ กครอง  มารดาเป็ นผูป้ กครอง
หากนักเรี ยนไม่ได้อาศัยอยูก่ บั บิดา-มารดา โปรดระบุขอ้ มูลผูป้ กครอง
เลขประจาตัวประชาชนผูป้ กครอง
ชื่อ-นามสกุลผูป้ กครอง  นาย  นางสาว
  นาง ....................................................................... อาชีพ .......................................
กรุ๊ ปเลือด................. รายได้ของผูป้ กครองต่อเดือน(ประมาณ).......................... บาท หมายเลขโทรศัพท์ .......................................
ความเกี่ยวข้องกับนักเรี ยน(ระบุ) …………………………………..
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ มัคร
(............................................................)

ผลการตรวจหลักฐาน
(สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
 ใบสุทธิหรื อใบรับรอง ปพ.1
 ใบรับรองแสดงว่ากาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ป.6
 สาเนาทะเบียนบ้านตัวนักเรี ยน 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ
 รู ปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 4 แผ่น

 ครบ
 ครบ
 ครบ
 ครบ
 ครบ
 ครบ

สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
 ขาด
 ขาด
 ขาด
 ขาด
 ขาด
 ขาด

 ใบสุทธิหรื อใบรับรอง /ใบแสดงผลการเรี ยน ปพ.1
 ใบรับรองแสดงว่ากาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ม.3
 สาเนาทะเบียนบ้านตัวนักเรี ยน 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ
 รู ปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 4 แผ่น

 ครบ
 ครบ
 ครบ
 ครบ
 ครบ
 ครบ

 ขาด
 ขาด
 ขาด
 ขาด
 ขาด
 ขาด

หมายเหตุ ...................................................................... หมายเหตุ .............................................................................................
………………………………………………………… ……………………………………………………………………….

ลงชื่อ .................................................. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน
(..........................................................)



