
 
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 

ชื่อ...................................................นามสกุล .......................................... 

   ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ย้ายเข้าศึกษาต่อ ระดับช้ัน................ 
 

เอกสารประกอบการสมัครของ นักเรียน มี ไม่มี หมายเหตุ 
1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)     
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของ นักเรียน     
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของ นักเรียน     
4. สำเนาผลการเรียน (ใบเกรด) พร้อมหลักฐานตัวจริง    
5. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป    
6. ใบรับรองแพทย์ ระบุกรุ๊ปเลือด    
7. สำเนาใบเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือนามสกุล (ถ้ามี)    

เอกสารของ บิดา/มารดา มี ไม่มี หมายเหตุ 
8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของ บิดา     
9. สำเนาทะเบียนบ้าน ของ บิดา    
10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของ มารดา    
11. สำเนาทะเบียนบ้าน ของ มารดา    
12. สำเนามรณบัตร (กรณีบิดา/มารดา เสียชีวิต)    
13. สำเนาใบเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือนามสกุล (ถ้ามี)    
เอกสารของ ผู้ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
14. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของ ผู้ปกครอง     
15. สำเนาทะเบียนบ้าน ของ ผู้ปกครอง    

 

 

  

 

 

รหัสประจำตัวนักเรียน 

.......................................... 

 

สำหรับเจ้าหน้าที ่

ลงช่ือ............................................ผู้รับสมัคร 

(........................................................) 
วันท่ี........./................./............ 
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ใบสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นป.1  ระดับชั้น ม.1  ระดับชั้น ม.4  ระดับชั้นอื่นๆ .................... 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

เขียนท่ี.......................................................... 

วันท่ี ............เดือน ...................พ.ศ.2565 

เรียน คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน 

       ข้าพเจ้า ช่ือ..............................................................เลขประจำตัวประชาชน.............................................. 

ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ท่ี................ตำบล...................................อำเภอ........................................ 

จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์ ...............................โทรศัพท์................................................................. 

       โรงเรียนเดิมข้าพเจ้า คือ โรงเรียน..................................................... ตำบล .......................อำเภอ............. 

จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์ ...............................โทรศัพท์................................................................. 

สาเหตุท่ีออกจากโรงเรียนเดิม  จบการศึกษาระดับประถม (ป.6)   จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) 

สาเหตุอื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................................................... 

        ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ช้ัน.............................. 

ปีการศึกษา 2565 โดยมีเหตุผลความจำเป็นดังนี้ (ผู้ปกครองระบุเหตุผลความจำเป็น) 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

สำหรับเจ้าหน้าที่  เปน็ผู้กรอกข้อมูล 
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก 
เด็กเร่ร่อน 
เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ หรือโสเภณีเด็ก 
เด็กท่ีถูกทอดท้ิง/เด็กกำพร้าพ่อแม่ 
เด็กท่ีถูกทำร้ายร่างกายทารุณ 
เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 
เด็กในชนกลุ่มน้อย (ไร้สัญชาติไทย) 
เด็กท่ีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ 
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
 

o อนุมัติ 
o ไม่อนุมัติ 

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

ประธานคณะกรรมการ 

  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท้ังหมดในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ ถ้าหากตรวจสอบภายหลัง
พบว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรียนคัดช่ือออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียน 

 

      ลงช่ือ....................................................ผู้สมัคร(นักเรียน) 
        (...............................................................) 
       …………/…………../………….. 
 

          ข้าพเจ้า (ผู้ปกครอง) ........................................................................................................................... 

เลขประจำตัวประชาชน ...................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี............................ 

หมู่ท่ี................ตำบล...................................อำเภอ........................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์ ...............................โทรศัพท์...............................................อาชีพ.............................................. 

มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).................................................................................... 

โดยเป็น บิดา มารดา เจ้าหน้าท่ี อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................ 

 ขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวมานั้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

      ลงช่ือ.....................................................ผู้ปกครอง 
        (...............................................................) 
       …………/…………../………….. 
 
หมายเหตุ หากมีเอกสารหรือหลักฐานให้แนบมาพร้อมกับใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
  .  
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ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน 

 

1.ช่ือนักเรียน คำนำหน้า …………………ช่ือ-สกุล............…………….…………………………………………………. 
เลขประจำตัวประชาชน ……………………………………………………….……………………………………………………………… 
วัน เดือน ปีเกิด ……………………………………..……… อายุ…..…… ปี……….…… ชาติพันธุ์………………..…………………
สัญชาติ………….…..……….…ศาสนา…..………….………ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านเลขท่ี……………………หมู่ท่ี……….………
ตำบล………………………..….…อำเภอ……………...…………จังหวัด…………….….…………รหัสไปรษณีย์……...…………… 

2.ช่ือบิดา.............................………………………………………………………………………อายุ………………..… ปี 
เลขประจำตัวประชาชน …………………………………………….………………………………………………………………………… 
ชาติพันธุ์………….…สัญชาติ………..……ศาสนา……….…อาชีพ……….…..………เบอร์โทรศัพท์................................... 

ช่ือมารดา............................………………………………………………….………………………อายุ………….…..… ปี 
เลขประจำตัวประชาชน ……………………………………………………………………………….……………………………………… 
ชาติพันธุ์……….……สัญชาติ………………ศาสนา………………อาชีพ…………………เบอร์โทรศัพท์................................ 
สถานภาพของบิดามารดา ……………………………………………….…………………………………….…………………………….. 

3.จำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา เป็นชาย  ...............................คน เป็นหญิง.....................................คน  
ผู้สมัครเป็นบุตรคนท่ี .......................รวมมีพี่น้อง ท้ังส้ิน ............................คน 

4.ช่ือผู้ปกครอง ...............................................................มีความสัมพันธ์คือ.......................................... 
เลขประจำตัวประชาชน …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
วัน เดือน ปีเกิด …………….………..….… อายุ……….… ปี ชาติพันธุ์…….…………………สัญชาติ………………..………… 
ศาสนา…………….………ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านเลขท่ี…………….………หมู่ท่ี…………..………ตำบล………….……….…… 
อำเภอ……………….………จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย์…………....……โทรศัพท์………………………… 

5.บิดามีรายได้ประมาณปีละ..........................บาท  มารดามีรายได้ประมาณปีละ..........................บาท 
 รวมมีรายได้ประมาณปีละ..............................บาท ผู้ปกครองมีรายได้ประมาณปีละ.............................บาท 
 6.นักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนจัดอยู่ในเด็กด้อยโอกาสประเภท................................................................... 
เนื่องจาก............................................................................................................................................................... 
 7.โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐท่ีอยู่ใกล้บ้านมากท่ีสุด คือ โรงเรียน....................................................... 
ตำบล...........................................................อำเภอ...................................................จังหวัด................................ 
อยู่ห่างจากบ้านประมาณ.............................................................................กิโลเมตร 
 8.โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐท่ีอยู่ใกล้บ้านมากท่ีสุด คือ โรงเรียน........................................................ 
ตำบล.......................................อำเภอ...................................................จังหวัด.................................................... 
อยู่ห่างจากบ้านประมาณ.........................................................................กิโลเมตร 
 9.ระบบโทรศัพท์ท่ีผู้ปกครองใช้เครือข่าย (ใส่เครื่องหมาย)  เอไอเอส   ทรู     ดีแทค  
เบอร์โทร........................................................................................ 
 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความอันใดเป็นเท็จให้ดำเนินคดีตามกฎหมายได้ 
 

ลงช่ือ................................................บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง) 
(...............................................................) 
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หนังสือมอบฉันทะ 

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ 
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๔๐ 

 
วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ..................... 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปกครอง)...................................................................................เกี่ยวข้องเป็น...................
ผู้ปกครองของ (ช่ือนักเรียน) ..........................................................................................นักเรียนช้ัน…………..…… 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ขอมอบฉันทะ ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุ -
เคราะห์ ๔๕ เป็นผู้จัดการผลประโยชน์ของ (ชื่อนักเรียน)................................................... .........................
นับต้ังแต่ท่ีนักเรียนดังกล่าว ได้มาเข้าเรียนท่ีโรงเรียนแห่งนี้ เนื่องจากข้าพเจ้าในฐานะผู้ปกครองมีภูมิลําเนาอยู่
ห่างไกล และการคมนาคมไม่สะดวก ฐานะยากจน ไม่สามารถมาดำเนินการได้ในเรื่องต่อไปนี้คือ  

 ๑. เงินอุดหนุนนักเรียนท่ีได้รับจากทางราชการและเงินท่ีมีผู้มีจิตเมตตาให้เพื่อประโยชน์แก่เด็ก  

 ๒. เงินสนับสนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียนฟรี  เรียนดี ๑๕ ปี 
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนประถม ๓๖๐ บาท ม.ต้น ๔๕๐ บาท ม.ปลาย ๕๐๐ บาท  

 ๓. วัสดุส่ิงของต่างๆ ท่ีทางราชการหรือผู้มีจิตเมตตามอบให้เพื่อประโยชน์แก่เด็ก  

 ๔. สิทธิทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดท่ีทางราชการหรือผู้มีจิตเมตตามอบให้เพื่อประโยชน์แก่เด็ก  

 ๕. ในกรณีนักเรียนเกิดเจ็บป่วย ทางโรงพยาบาลต้องทำการผ่าตัด ขอมอบให้ผู้อํานวยการโรงเรียน                   
ราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามแทนข้าพเจ้าหรือในกรณีท่ีต้องทำการใดๆ ขอมอบให้
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ปกครองแทนข้าพเจ้า  
 5. ในกรณีนักเรียนจำเป็นต้องเดินทางไปทัศนศึกษา หรือทำกิจกรรมใดๆ นอกโรงเรียน ขอมอบให้
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามแทน และเป็นผู้ปกครองแทน
ข้าพเจ้า  
 
                ลงช่ือ..............................................................(ผู้ปกครอง) 
           (...............................................................) 
 

 
                       ลงช่ือ.........................................................ผู้รับมอบฉนัทะ 
                ( นายเกริกเกียรติ   อินเกตุ ) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
      ลงช่ือ...............................................................พยาน 
            ( นางสาวรัตนา คงคล้าย ) 
            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ใบรับมอบตัวนักเรียน  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  

  
   วันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ ..................  

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปกครอง) ………………………………………………………………………………………….....อายุ .................... 
ปี อาชีพ......................................................................มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียน เป็น .................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี...................ถนน.................................หมู.่..............ตําบล……………………………………….. 
อําเภอ..............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์……………….. โทรศัพท์ …………….………. 
ขอทําใบมอบตัวนักเรียนผู้นี้ไว้ต่อผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้  
ข้อมูลนักเรียน ช่ือ – นามสกุล............................................................................................ช้ัน............................  
เลขประจําตัวประชาชน……………………………………………………………………………………………………………..……...... 
เกิดวันท่ี………….เดือน………………....พ.ศ……………..….... หมู่โลหิต..........................ศาสนา..................................
ภูมิลําเนาเดิมบ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี..................... ตําบล....................................อําเภอ………………………..
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์ ........................  

 
ข้าพเจ้าขอให้คําสัญญาไว้เปน็หลักฐานต่อผูอ้ํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัด

กาญจนบุรี  ว่า   
๑. ข้าพเจ้าจะคอยตักเตือน  กวดขัน  อบรม  ให้นักเรียนผู้นี ้ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน                    

ทำการบ้านท่ีครู-อาจารย์มอบหมายให้เสร็จเป็นประจำ รวมถึงการสอบแก้ตัวในผลการเรียน และจะให้มา
โรงเรียนโดยสม่ำเสมอ  

๒. ข้าพเจ้าจะคอยสอดส่อง ให้นักเรียนผู้นี้ประพฤติตนตามระเบียบ ในคู่มือนักเรียนของโรงเรียน                
ราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี อย่างเคร่งครัด  

๓.  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทุกครั้งในกรณีนักเรียนกลับบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง
โรงเรียน  

๔. ข้าพเจ้าจะติดต่อกับฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนในเรื ่องของความประพฤติ/ฝ่ายบริหารวิชาการ                 
ในเรื่องของการเรียน ครูหอพัก-อาจารย์ประจําช้ัน ของนักเรียนผู้นี้เกี่ยวกับการเรียน ความประพฤติและอื่นๆ 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เป็นอย่างน้อย  

๕. ข้าพเจ้าจะคอยกวดขันไม่ให้นักเรียนเที่ยวเตร่ในเวลาค่ำคืนและไม่ให้มั่วสุมในอบายมุขต่างๆ                  
เมื่อนักเรียนกลับบ้าน  

5. ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างเต็มที่ในการอบรมสั่งสอนนักเรียนผู้นี้ให้เปน็คนดี 
ถ้านักเรียนผู้นี้กระทําความผิด ข้าพเจ้าเต็มใจให้โรงเรียนพิจารณาลงโทษตามระเบียบท่ีทางโรงเรียนกําหนด  

๗. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับนักเรียนผู้นี้ ข้าพเจ้าจะมาพบผู้อํานวยการโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน               
จะไม่ดำเนินการ ใด ๆ ต่อไปอีก  
 ๘. ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นเข้าใจดีแล้ว และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็น
สําคัญ 

 

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

งานรับนักเรียน 2565 หน้า 6 


