
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี........... 
โรงเรียนบางระก าวทิยศึกษา  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพษิณุโลก 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
แผนการเรียนท่ีเลือก........................................................ 

 

เลขประจ าตัวประชาชน (13 หลัก)   --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
 

ค าน าหน้า...................ช่ือ................................................................ช่ือสกลุ.................................................................. 
เกิดวนัท่ี.....................เดือน............................................................พ.ศ...............................ศาสนา............................... 
เชือ้ชาติ......................สญัชาติ..................หมูเ่ลือด.............อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู.่...................ซอย......................... 
ถนน.......................................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต................................................ 
จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์.....................................รหสับ้าน............................................... 
ช่ือบิดา................................................................................ช่ือสกลุ.............................................................................. 
อาชีพ...................................................................................โทรศพัท์........................................................................... 

สถานะภาพ          อยู่ร่วมกนั           แยกกนัอยู่          เสียชีวิต 
ช่ือมารดา.............................................................................ช่ือสกลุ............................................................................. 
อาชีพ...................................................................................โทรศพัท์........................................................................... 
                                             สถานะภาพ          อยู่ร่วมกนั            แยกกนัอยู ่        เสียชีวิต   
ผู้ปกครองคือ     บิดา     มารดา     บคุคลอ่ืน         ระบคุวามสมัพนัธ์  เป็น.........................................กบันกัเรียน 
ช่ือผู้ปกครอง.........................................................................ช่ือสกลุ............................................................................ 
อาชีพ...................................................................................โทรศพัท์........................................................................... 
 นกัเรียนส าเร็จการศกึษาหรือก าลงัศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี........................................  ใช้หลกัฐานสมคัร      ได้แก่ 
  ใบรับรอง      ปพ.1  จากโรงเรียน................................................................................เลขประจ าตวั.................... 
ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั......................................... 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

            เลขที่ผู้สมัคร  

   

          เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

                                                                                        ลงช่ือผู้สมคัร  ................................................................. 
                                 (...............................................................) 

 วนัท่ีย่ืนใบสมคัร................../...................../................... 
 หลักฐานการสมัคร 
    ใบสมคัร        ปพ.1 
    ส าเนาทะเบียนบ้านช่ือนกัเรียน  1  ฉบบั    ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา – มารดา อย่างละ  1 ฉบบั 

    ขาดหลกัฐาน...................................... 
                                                                           ลงช่ือ  ....................................... .................(ผู้ตรวจหลกัฐาน) 

                                                             (.......................................................) 
                                                             ......./......................../...................... 

 

 

ติดรูปถ่าย 



ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี....../....... 
เลขประจ าตวันกัเรียน........................................ 

 
ประวัติท่ัวไปของนักเรียน 

       (โปรดกรอกข้อมลูด้วยตวับรรจง) 
 

ค าน าหน้า..............ช่ือ.................................................ช่ือสกลุ.................................................เพศ    ชาย    หญิง 
เลขประจ าตวัประชาชน (13 หลกั)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---                        ช่ือเลน่....................... 
ค าน าหน้า (Eng)................ช่ือ (Eng).........................................................ช่ือสกลุ(Eng)................................................ 
เชือ้ชาติ.............................สญัชาติ..............................ศาสนา.....................วนัเดอืนปีเกิด........./.................../............... 
หมูเ่ลือด............................น า้หนกั(กก.).......................สว่นสงู(ซม.)................ความพิการ.............................................. 
ความสามารถพิเศษ...................................................................................................................................................... 
 

แผนการเรียนเดมิ..................................................สถานศกึษาเดิม................................................................................. 
ต าบล.....................................................อ าเภอ..........................................................จงัหวัด....................................... 
ชัน้เรียนสดุท้าย..................................สาเหตท่ีุออกจากโรงเรียนเดิม................................................................................ 
วนัท่ีเข้าเรียน(บ.ศ.)........../............/..........  ระดบัการศกึษาปัจจบุนั    ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6 
วิชาท่ีชอบมากท่ีสดุ..............................................................วิชาท่ีชอบน้อยท่ีสดุ............................................................. 
 

รหสับ้าน  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- ช่ือบ้าน................................ช่ือหมูบ้่าน........................................ 
บ้านเลขท่ี............................หมู.่............ซอย..................................................ถนน........................................................ 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั........................................... 
รหสัไปรษณีย์.............................................โทรศพัท์บ้าน..........................................โทรศพัท์มือถือ................................ 
ต าบลท่ีเกิด................................................อ าเภอท่ีเกิด...........................................จังหวดัท่ีเกิด.................................... 
โรงพยาบาลท่ีเกิด...........................................................จ านวนพ่ีน้อง..........คน   จ านวนพ่ีน้องท่ีอยู่โรงเรียนนี.้...........คน 
 

บิดา  ค าน าหน้า................ช่ือ...................................................................ช่ือสกลุ.......................................................... 
         เลขประชาชน...................................................รายได้ตอ่เดือน..........................บาท   อาชีพ................................. 
     หมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ (บิดา/มารดา)...........................................................................................................
ผู้ปกครอง ค าน าหน้า................ช่ือ................................................................ช่ือสกลุ...................................................... 
         เลขประชาชน..................................................รายได้ตอ่เดือน...........................บาท   อาชีพ................................. 
     หมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ (บิดา/มารดา)........................................................................................................... 
 

การเดินทางมาเรียน     เดินเท้า     พาหนะเสียคา่โดยสาร     พาหนะไมเ่สียคา่โดยสาร 
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน.......................ก.ม.            คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลบัโรงเรียน......................บาท     



     ใบมอบตัวนักเรียน  
       โรงเรียนบางระก าวทิยศกึษา  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพษิณุโลก 

    ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 
                           ปีการศกึษา...................วันท่ี........เดือน.........................พ.ศ.......... 

 

ค าน าหน้า.................ช่ือ..............................................................ช่ือสกลุ.......................................................... 
เข้าเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ..................แผนการเรียน..................................................เลขประจ าตวั................... 
 

 ข้าพเจ้า (ช่ือ-ช่ือสกลุผู้ปกครอง)............................................................................................................. 
ขอมอบตวั (ช่ือนกัเรียน).................................................................................................................................... 
ของข้าพเจ้าไว้กบัผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศกึษา  อ าเภอบางระก า  จงัหวดัพิษณโุลก   
และข้าพเจ้าขอรับรองวา่จะให้ความร่วมมือกบัทางโรงเรียน  และจะให้นกัเรียนปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
ทกุประการ  ทัง้จะเป็นผู้อปุการะคา่ระดมทรัพยากรทางการศกึษา  เคร่ืองแตง่กาย  สนบัสนนุในการจดัหาอปุกรณ์ 
การเรียนให้พอใช้สอย  ดแูลให้นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเสมอ   
 หากข้าพเจ้าและนกัเรียนผู้นีม้ิได้ปฏิบตัติามความดงักลา่ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนพิจารณาด าเนินการ 
ตามท่ีเห็นสมควร 
 

                                                                                   ลงช่ือผู้สมคัร ...........................................................(ผู้ปกครอง) 
                       (..........................................................) 

 

 บนัทึก (ส าหรับผู้ตรวจหลกัฐาน) 
  มอบหลกัฐานครบแล้ว 
  ค้างหลกัฐาน คือ........................................................................................................................... 
       และจะน ามามอบให้โรงเรียนในวนัท่ี............................................................................................... 

  

ลงช่ือ  .............................................................(ผู้ตรวจหลกัฐาน) 
                                                                                (............................................................) 
 
 
 

 อนมุตัิให้มอบตวันกัเรียน 
 

    ลงช่ือ  ............................................................ 
                                                                                                          (นายธีรพฒัน์  ดีเทอดเกียรติ) 
                                                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศกึษา 

 

            เลขที่ผู้สมัคร  

   

          เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

 

ช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อย 

จ านวน.................................บาท 

ลงช่ือ...............................................       
(....................................................) 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

วนัท่ี........./......................./............... 


