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                      เขียนที่........................................................................................ 
            ขาพเจา............................................................................................เกี่ยวของกับผูสมคัรเขาเรียนในฐานะ................................ 
อยูบานเลขที่..........................หมูท่ี............ตรอก/ซอย.....................................................ถนน.................................................................. 
ตําบล / แขวง................................ อําเภอ / เขต........................ จังหวัด................................ .รหัสไปรษณีย............................................ 
โทรศัพท........................โทรสาร.....................ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติบุคคลเพื่อการสมัครเขาเรียนตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลกัฐานในการรับนักเรียน  นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา  พ.ศ. 2555  ดังตอไปนี้ 
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เกิดวันที่...............เดือน.............................พ.ศ. .....................เช้ือชาติ..........................สัญชาติ.....................เกิดที่ตําบล...................... 
อําเภอ.......................................จังหวัด....................................ประเทศ........................เลขที่ประจําตัวประชาชน.................................. 
 2. ช่ือ – สกุลบิดา...............................................................อาชีพ...........................................รายได..................... บาท/เดือน 
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เลขประจําตัวประชาชน.............................................รหัสไปรษณีย...................  โทรศัพท.................................... โทรสาร.................. 
 3. ช่ือ – สกุลมารดา..............................................................อาชีพ.....................................รายได........................ บาท/เดือน 
เชื้อชาติ...................สัญชาติ..........................อยูบานเลขที่..........................หมูท่ี..................ตรอก / ซอย................................................. 
ถนน...............................ตําบล.................................อําเภอ........................................  จังหวัด...................................ประเทศ..................    
เลขประจําตัวประชาชน.............................................รหัสไปรษณีย...................  โทรศัพท.................................... โทรสาร.................. 
 4. ช่ือ – สกุลผูปกครอง........................................................อาชีพ......................................รายได........................ บาท/เดือน 
ความสัมพันธกับผูสมัคร..............................อยูบานเลขที่.........................หมูท่ี....................................ตรอก / ซอย................................ 
ถนน..............................ตําบล............................ อําเภอ.........................................จังหวัด...................................ประเทศ.......................     
เลขประจําตัวประชาชน.............................................รหัสไปรษณีย...................  โทรศัพท.................................... โทรสาร................... 
 5. ช่ือองคกรเอกชนที่ใหการอุปการะผูสมัคร.......................................................................................................................... 
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อําเภอ.........................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย........................................................โทรศัพท............................. 
               ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดแจงไวขางตน  เปนความจริงทุกประการ 
 
( ลงช่ือ ).................................................ผ ูสมัคร                                          ( ลงช่ือ )........................................................ผูรับสมัคร 
      (...........................................................)                                                            (...........................................................) 
( ลงช่ือ ).................................................ผูปกครอง                                        วันที่ ............ เดือน............................... พ.ศ. 2557 
      (...........................................................)            



 
สําหรับผูปกครอง 

  
ขาพเจา      นาย             นาง         นางสาว    ............................................................ 

เกี่ยวของกับผูสมัคร  คือ  .....................................   ขอรับรองวาผูสมัครมีความประสงคจะเขาศึกษาใน  
โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก  เพื่อพัฒนาตนเองใหเปนผูมีคุณธรรมขั้นพื้นฐาน  ทํางานเปนเพือ่นําไปสู 
การพึ่งตนเอง  สามารถเรียนรูวิชาการตามหลักสูตรกําหนด  และขาพเจาจะสงเสริมใหผูสมัครปฏิบัติตาม 
กฎระเบยีบของโรงเรียนอยางเครงครัด    และไมเอาความผิดใดๆ  จากทางโรงเรียน    ในกรณีที่นักเรียนที ่
อยูในความดแูลปกครองของทาน ไดรับบาดเจ็บ หรืออุบตัิเหตุจากการฝกฝน  อบรม  และปฏิบัติกิจกรรมตางๆ   
ของโรงเรียนที่ผานการอนมุัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 
 
 

ลงชื่อ   ....................................................................   ผูปกครอง 
(   .................................................................   ) 

วันที่   ................   เดือน   ..................................   พ.ศ. 2557 
 

 
หลักฐานการสมัคร 
 
   ใบสมัครสอบ     ประวัตินกัเรียน 
   สําเนาทะเบียนบาน    ใบรับรองผลการเรียน 
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   ป. 05 / ปพ. 1     สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานบิดา-มารดา 
   บัตรประชาชน / สูติบัตร   เอกสารอื่นๆ 
     
 
รวมเอกสารทั้งหมด   จํานวน   ................................  รายการ 

 
 
 

ลงชื่อ   .........................................................................   ครูผูรับสมัคร 
(   ........................................................................    ) 

วันที่   .............   เดือน   ........................................  พ.ศ. 2557 
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1.  ช่ือ – นามสกุล : .................................................................................ช่ือเลน..................... 
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4.  เกียรติบัตรที่ไดรับ : ........................................................................................................................ 
5.  ความสามารถพิเศษ : ........................................................................................................................ 
6.  กิจกรรมทีส่นใจพิเศษ : ........................................................................................................................ 
7.  จุดมุงหมายที่เขามาศึกษาที่นี่  คือ   : 
     7.1 ........................................................................................................................................................... 

  7.2 ........................................................................................................................................................... 
  7.3 ........................................................................................................................................................... 
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     8.1 ........................................................................................................................................................... 
     8.2 ........................................................................................................................................................... 
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9.  วิชาที่ชอบหรือถนัดมากที่สุด  เรียงลําดับ 3 วิชา  คือ 
     9.1 ........................................................................................................................................................... 
     9.2 ........................................................................................................................................................... 
     9.3 ............................................................................................................................................................ 
10.  โรคประจําตัวหรือความบกพรองทางรางกาย  : ..................................................................................... 
       ................................................................................................................................................................ 



 
11. ปจจุบันนีน้ักเรียนอาศัยอยูกับ  : ............................ ช่ือ-นามสกุล .............................................. 
12. มีพี่ – นอง  จํานวน  ...............................  คน  นักเรียนเปนคนที่  ........................... 
13. สถานภาพของพอแม    อยูดวยกัน 
       แยกกันอยู 

  หยาราง 
  เสียชีวิต 

14. ลักษณะอปุนิสัยทั่วๆไปของนักเรียน .................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
15. อุปนิสัยที่ดีของนักเรียน  เรียงจากมากไปหานอย 
      15.1 ..................................................................................................................................................... 
      15.2 ..................................................................................................................................................... 
      15.3 ..................................................................................................................................................... 
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      16.1 ..................................................................................................................................................... 
      16.2 ..................................................................................................................................................... 
      16.3 ..................................................................................................................................................... 
17. รูจักโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก  เมื่อ  ...................  ผูแนะนํา คอื  ........................................ 
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