ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา
ประจาปี การศึกษา 2563 ภาคเรียน..................
ระดับชัน้ ...................
เขียนที่โรงเรียนอุดมวิทยา
วันที่.............เดือน................................พ.ศ. 2563
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. .............................................................เกี่ยวข้องกับผูส้ มัครเข ้าเรียนในฐานะ....................
ที่อยู่ปจั จุบนั อยู่บา้ นเลขที่......................หมู.่ ................ตรอก/ซอย......................................ถนน......................................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย.์ ....................................โทรศัพท์บ ้าน............................................โทรศัพท์มอื ถือ........................................
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติบุคคลเพื่อการสมัครเข้าเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานที่ศึกษา พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี้

1.ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ผูส้ มัครเรียน..........................................................................ชื่อเล่น..................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผูส้ มัครเรียน.................................................................................ชื่อเล่น......................................
อายุ...........ปี เกิดวันที่...........เดือน................................พ.ศ. ..............เชื้อชาติ...............สัญชาติ..............ศาสนา................
เกิดที่โรงพยาบาล..............................................ตาบล/แขวง.......................อาเภอ/เขต....................จังหวัด..........................
ประเทศ.......................เลขประจาตัวบัตรประชาชน
สถานศึกษาเดิมชื่อโรงเรียน...................................................จังหวัด............................ระดับชัน้ .............เกรดเฉลีย่ .............
2.ชื่อ-สกุล บิดา (ภาษาไทย)....................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล บิดา (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................เชื้อชาติ........................
สัญชาติ.......................ศาสนา.......................... อยู่บ ้านเลขที่...................หมู.่ ....................ตาบล/แขวง................................
อาเภอ/เขต..............................จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย.์ .......................โทรศัพท์บ ้าน.............................
โทรศัพท์มอื ถือ............................................เลขประจาตัวบัตรประชาชน
อาชีพ.............................................รายได้/เดือน.....................................บาท สถานที่ทางาน...............................................
ตาแหน่ง........................................

รูปถ่าย
ผูส้ มัครเรียน

เลขประจาตัวนักเรียน
ลายพิมพ์น้ ิ ว
หัวแม่มือด้านขวา
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3.ชื่อ-สกุล มารดา (ภาษาไทย)................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล มารดา (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................เชื้อชาติ........................
สัญชาติ.......................ศาสนา.......................... อยู่บ ้านเลขที่...................หมู.่ ....................ตาบล/แขวง................................
อาเภอ/เขต..............................จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย.์ .......................โทรศัพท์บ ้าน.............................
โทรศัพท์มอื ถือ............................................เลขประจาตัวบัตรประชาชน
อาชีพ............................................รายได้/เดือน....................................บาท สถานที่ทางาน...............................................
ตาแหน่ง...........................................
4.ชื่อ-นามสกุล ผูป้ กครอง นาย/นาง/น.ส. ....................................................เชื้อชาติ...............สัญชาติ....................
ศาสนา......................อยู่บ ้านเลขที่......................หมู.่ ..............ตาบล/แขวง.............................อาเภอ/เขต...............................
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์บ ้าน................................โทรศัพท์มอื ถือ..............................
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
อาชีพ..........................รายได้/เดือน...........................บาท สถานที่ทางาน................................ตาแหน่ง...........................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริงทุกประการ

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

(ลงชื่อ)..................................................ผูส้ มัครเรียน
(....................................................)

เฉพาะเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
( เอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียน )
ระดับชัน้ เตรียมอนุ บาล อ.1-3 และ ป.1
ระดับชัน้ ป.2 - ป.6

ระดับชัน้ ม.1- 6

□ 1. สาเนาทะเบียนบ้านทีม่ ชี ่อื นักเรียนและ

□ 1. สาเนาทะเบียนบ้านทีม่ ชี ่อื นักเรียนและ

□ 1. สาเนาทะเบียนบ้านทีม่ ชี ่อื นักเรียนและ

บิดา-มารดา 2 ชุด

บิดา-มารดา 2 ชุด

บิดา-มารดา 2 ชุด

□ 2. สาเนาสูตบิ ตั ร 2 ชุด
□ 3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วครึ่ง 5 ใบ
□ 4. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม

□ 2. สาเนาสูตบิ ตั ร 2 ชุด
□ 3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วครึ่ง 5 ใบ
□ 4. เอกสารจากโรงเรียนเดิม
□ ปพ.1 ( สาเนา 3 ใบ )
□ ปพ. 6 ( สมุดพก )
□ ปพ.7 ( หนังสือรับรอง )
□ ปพ.8 ( ระเบียนสะสม )

□ 2. สาเนาสูตบิ ตั ร 2 ชุด
□ 3. สาเนาบัตรประชาชนนักเรียน 2 ใบ
□ 4. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วครึ่ง 5 ใบ
□ 5. เอกสารจากโรงเรียนเดิม
□ ปพ.1 ( สาเนา 3 ใบ )
□ ปพ. 6 ( สมุดพก )
□ ปพ.7 ( หนังสือรับรอง )
□ ปพ.8 ( ระเบียนสะสม )
□ ผลตรวจจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์

( อ.2-3 และ ป.1 )

□ 5. สาเนาสมุดบันทึกสุขภาพ
(เตรียมอนุบาล อ.1-3)

(ลงชื่อ)..................................................ผูร้ บั สมัคร
(.................................................)
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ข้อมูลสุขภาพนักเรียน
1. ชื่อ-สกุลนักเรียน.........................................................................................อายุ........................ปี
2. หมูเ่ ลือดกรุป๊ ...............................จานวนพีน่ อ้ ง...........................คน
3. นักเรียนมีโรคประจาตัว

□ ไม่มี
□ มี โปรดระบุและนายาติดตัวมา ( ใส่เครื่องหมาย √ หน้าข ้อความ )
□ หอบหืด
□ โรคหัวใจ
□ ปอด
□ ตับ
□ พิการทางร่างกาย □ ม้าม
□ผ่าตัด
□กระเพาะอาหาร/ลาไส้
□ ชักกระตุกครัง้ สุดท้ายเมือ่ ............................... □ อื่นๆโปรดระบุ...............................................
4. เคยแพ้ยา................................................................................................................................................
5. ในกรณีฉุกเฉินร้ายแรง ให้โรงเรียนจัดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและแจ้งให้ทราบตาม
เบอร์โทรศัพท์................................................................อื่นๆ....................................................................
6. อุปนิสยั ของนักเรียน

□ สมาธิสนั้
□ ขี้อาย
□ เอาแต่ใจตนเอง
□ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้

□ ช่างพูด
□ ไม่พดู
□ เข ้ากับผูอ้ ่นื ได้ □ เกเร
□ เซือ่ งซึม
□ ใจร้อน
□ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

□ กลัวคนแปลกหน้า
□ ชอบเก็บตัว
□ ร่าเริง

ขอรับรองว่าเป็ นข้อมูลที่ให้ไว้กบั ทางโรงเรียนเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ...............................................ผูป้ กครอง
(..............................................)
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ใบสมัครสมาชิก
สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี
ข้าพเจ้า...........................................................เกิดวันที่................เดือน............................พ.ศ. .....................
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
เชื้อชาติ.........................สัญชาติ.....................ศาสนา.......................อยู่บ ้านเลขที่.......................หมู่...................................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.์ ....................
โทรศัพท์บา้ น....................................โทรศัพท์มอื ถือ............................................ปัจจุบนั อาชีพ............................................
ตาแหน่ง...........................................
สถานที่ทางาน ( บริษทั /ห้าง/ร้านค้า )..................................................จังหวัด.................................................
เป็ น

□
□

ผูป้ กครองนักเรียน

□ ศิษย์เก่า
□ บุคคลทัว่ ไปที่สนใจกิจกรรมของสมาคม

ครู/พนักงานโรงเรียนอุดมวิทยา
มีนกั เรียนที่อยู่ในความปกครองและกาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอุดมวิทยาคือ
1.ชื่อ-สกุล.....................................................................ชัน้ ............../.................
2.ชื่อ-สกุล.....................................................................ชัน้ ............../.................
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็ น........................................ของนักเรียน
ขอสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯ พร้อมกับได้ชาระเงินค่าบารุงสมาคม ฯ เป็ นรายปี จานวน..........................บาท
และยินดีท่จี ะสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมโดยเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้

ลงชื่อ.................................................ผูส้ มัคร
(..............................................)
---------------------------------------------------------------------------------------------------เฉพาะเจ้าหน้าที่
ชาระเงินแลว้ ....................................บาท ใบเสร็จเล่มที.่ ...............เลขที.่ .................คณะกรรมการบริหารสมาคมผูป้ กครอง
และครูโรงเรียนอุดมวิทยา โดยได้รบั หมายเลขสมาชิกที่ ส.ป.ค. ..................เมือ่ วันที.่ ............เดือน........................พ.ศ. ...............
ลงชื่อ.....................................................ผูร้ บั สมัคร
(....................................................)
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แบบคำร้ องขอใช้ บริกำรรถโรงเรียน
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ. ...................
ชื่อ-นามสกุล นักเรี ยน.................................................................................................................ชั้น..................................
ชื่อ-นามสกุล ผูป้ กครอง....................................................................................................................................................................
ที่อยู.่ .............................หมู่บา้ น...........................................................ซอย......................................ตาบล.......................................
อาเภอ........................................จังหวัด...............................................เบอร์โทรศัพท์.......................................................................
มีควำมประสงค์ขอใช้ บริกำรรถโรงเรียน
เรี ยนปรับพื้นฐาน 800 บาท
รับ – ส่ง นักเรี ยนในการเรี ยนปกติ

เช้า – เย็น
เช้า – เย็น

เฉพาะเช้า
เฉพาะเช้า

เฉพาะเย็น
เฉพาะเย็น

ลงชื่อ..................................................ผูป้ กครอง
(........................................................)
หมำยเหตุ : ในกรณี ที่นกั เรี ยนขึ้นรถรับ – ส่ง รถที่ไม่ได้เข้าร่ วมกับทางโรงเรี ยน ทางโรงเรี ยนจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(เฉพำะเจ้ ำหน้ ำที่)
สายรถที่ข้ นึ ..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูร้ ับเรื่ อง
(........................................................)

ข้ อมูลนักเรียน PSIS
ยืนยันเลขประจาตัว
ประชาชน

เลขประจาตัว
ประชาชน

คานาหน้า

ชื่อจริ ง

ที่อยู่
รหัสประจา
บ้าน

บ้านเลขที่

หมายเลขพาสปอร์ ต

หมู่

จังหวัด
รหัสไปรษณี ย์

วันเกิด

เพศ

ศาสนา

สกุล

สัญชาติ

เชื้อชาติ

ซอย

ถนน

อาเภอ/เขต

ตาบล/แขวง

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมล

สถานะ

วันที่เข้าเรี ยน

โรงเรี ยนเดิม

นักเรียน
เลขประจำตัวนักเรียน

ความสูง (ซม.)

น้ าหนัก (กก.)

ความถนัด/ความสามารถพิเศษ

ข้ อมูลทั่วไป
สถานะภาพการสมรสของผูป้ กครอง

บิดำ

เลขประจาตัว
ประชาชน

คา
นาหน้า

ชื่อจริ ง

สถานะภาพการสมรสของ
บิดา

อาชีพ
บิดา

สัญชาติ

เลขประจาตัวประชาชน

คา
นาหน้า

ชื่อจริ ง

สกุล

ประเภทของควำมพิกำร

สกุล

เงินเดือน

มำรดำ

สถานะภาพการสมรสของมารดา

ผู้ปกครอง

เลขประจาตัว
ประชาชน
อาชีพผูป้ กครอง

จำนวนพีน่ ้ อง

อาชีพของ
มารดา

สัญชาติ

คา
นาหน้า

ชื่อจริ ง

โทรศัพท์

ประเภทของควำม
พิกำร

เงินเดือน

สกุล

เงินเดือน

จานวนพี่นอ้ งที่กาลังศึกษาอยู่
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