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ติดรู ปถ่าย
ภาพสี C นิว

สําหรับเจ*าหน*าที่
อ.1 อายุไม0ครบตามเกณฑ6 (นับถึง 16 พ.ค.)
นัดมอบตัว วันที่..................................
นัดสอบ(อ.2-ป.6) วันที่.........................

เลขประจําตัว…………………

ใบสมัครนักเรี ยน / ใบมอบตัว

วันสมัคร………………………

โรงเรี ยนสุวรรณวงศ์
❖ ระดับชัน.............................
้น.............................

ให้ กาเครื องหมาย

❖ Program

ทั่วไป

E.Booster
E.Booster

E-Club (ประถม)

1. ชือ - สกุล (ด.ช./ด.ญ.)……………………………..………………………….…ชือเล่ น……….….……………..……..….
ชือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)................................................................................ชือเล่ น(ภาษาอังกฤษ)...........................
เลขประจําตัวประชาชน
หมูเ่ ลือด..................................
วัน- เดือน-ปี เกิด………………..……….………อายุ…..………….ปี เชือชาติ…..………….สัญชาติ…….…..……..…
ศาสนา……………………………..เกิดทีอําเภอ…………………………………จังหวัด…………….……..………………
2. ชือ - สกุล บิดา………………………………………………อายุ……..……ปี โทร……………………………….……...
การศึกษา…………………….… อาชีพ………………………………….ทีทํางาน………………….………………………
รายได้ เฉลียต่อเดือน 0 – 10,000
10,001 – 30,000
30,001 – 50,000
50,000 ขึนไป
3. ชือ - สกุล มารดา……………………………..………………อายุ…………ปี โทร……………………………….……...
การศึกษา………….…………… อาชีพ………………………………….ทีทํางาน………………………….………………
รายได้ เฉลียต่อเดือน 0 – 10,000
10,001 – 30,000
30,001 – 50,000
50,000 ขึนไป
4. บิดา - มารดา
อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่
บิดาถึงแก่กรรม
มารดาถึงแก่กรรม
5. ผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายของนักเรี ยน
บิดา
มารดา
อืนๆ (ความสัมพันธ์กบั นักเรี ยน)……………………
ชือ - สกุล ผู้ปกครอง…………...…………………..……อายุ……..ปี เลขบัตรประชาชน..............................................
อาชีพ……………………………….ทีทํางาน……………………………………………โทร…………………………........
6. นักเรี ยนมีพีน้ องร่ วมบิดามารดาเดียวกัน…….…….คน นักเรี ยนเป็ นบุตรคนที…………ของครอบครัว
ชือพีน้ อง 1……..…………………………………………………..อายุ…………ปี โรงเรี ยน……………………….…….
2…………..……………………………………………..อายุ…………ปี โรงเรี ยน……………………….…….
3………………..………………………………………..อายุ…………ปี โรงเรี ยน…………………….……….
7. ทีอยู่ปัจจุบันของนักเรี ยน
บ้ านตนเอง
บ้ านเช่า
อืน ๆ ……………….………………...……
บ้ านเลขที……………หมูท่ ี…….ซอย…………………ถนน………………………..………..ตําบล………….…………...
อําเภอ…………..……จังหวัด………………..…….รหัสไปรษณีย์……………….โทร………..……………………………
8. นักเรี ยนมีโรคประจําตัวคือ……………………………………………ยาทีแพ้ .……………..…………………………...
9. นักเรี ยนจบการศึกษาชัน< ……………จากโรงเรี ยน……………………จังหวัด……….……………… ไม่เคยเข้ า ร.ร.
10. มอบตัวนักเรี ยนเข้ าเรี ยนต่ อชัน< .....………………..โรงเรี ยนสุวรรณวงศ์ หาดใหญ่ เมือวันที………………...….……
11. รู้ จักโรงเรี ยนโดย มีผ้ แู นะนํา
มีญาติ – พีน้ องเรี ยนอยู่
ได้ รับจดหมาย อืน ๆ……………………….
ลงชือ……………………………..…….ผู้ปกครอง
(…………………………………...)(ตัวบรรจง)
(เฉพาะเจ้ าหน้ าที) เอกสารการสมัคร
รูปถ่ายขนาด C นิว D รูป
สําเนาบัตรประชาชนบิดา
เอกสารเพิมกรณีสมัครเข้ าระหว่ างชัน<

ลงชือ………….………………..ครูผ้ รู ับสมัคร
(…………………………...)(ตัวบรรจง)

สําเนาทะเบียนบ้ านนักเรี ยน
สําเนาสูติบตั รนักเรี ยน
สําเนาทะเบียนบ้ านบิดา
สําเนาบัตรประชาชนมารดา
สําเนาทะเบียนบ้ านมารดา
หนังสือรับรองการเป็ นนักเรี ยน
ใบเปลียนชือ-นามสกุล(ถ้ ามี)
สําเนาผลการเรี ยนเทอมล่าสุด
ชําระค่าสมัครสอบ CEE บาท

ใบมอบตัวนักเรี ยน โรงเรี ยนสุวรรณวงศ์
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ปกครองของนักเรี ยน ขอทําสัญญามอบตัวกับโรงเรี ยนสุวรรณวงศ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี
C. ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ นกั เรี ยนในปกครองของข้ าพเจ้ า เป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนสุวรรณวงศ์ตงแต่
ั บดั นีเป็ นต้ นไป
F. ข้ าพเจ้ าสัญญาว่าจะอบรมสังสอน ตักเตือนนักเรี ยนให้ เป็ นผู้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม ขยันหมันเพียรในการศึกษา
เล่าเรี ยนอยู่เสมอ และจะปกครองดูแลนักเรี ยนด้ านการเรี ยนอย่างจริ งจัง สมําเสมอ พร้ อมทังร่ วมแก้ ปัญหากับครู ผ้ สู อน
รายวิชาและโรงเรี ยนในทุกภาคเรี ยนจนจบชันการศึกษา และปฏิบตั ิตามระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่ งครัด
D. ข้ าพเจ้ ายอมรับว่านักเรี ยนจะพ้ นสภาพความเป็ นนักเรี ยน เมือ
D.C ขาดเรี ยนติดต่อกันเกิน CI วัน โดยไม่มีสาเหตุอนั ควร
D.F กระทําผิด ฝ่ าฝื นระเบียบของสถานศึกษา ก้ าวร้ าวลบหลูค่ รู อาจารย์ หรื อกระทําผิดอืน ๆ ซึงคณะกรรมการ
สถานศึกษามีมติให้ พ้นสภาพความเป็ นนักเรี ยน
D.D เสียชีวิต หรื อทุพพลภาพจนไม่สามารถเป็ นนักเรี ยนต่อไปได้
K. ข้ าพเจ้ าให้ สญ
ั ญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และจะเข้ าร่ วมกิจกรรมทีสถานศึกษาแจ้ งให้ ทราบด้ วยดี
5. ถ้ านักเรี ยนไปก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ไม่วา่ ใน หรื อนอกสถานศึกษา ข้ าพเจ้ าให้ สญ
ั ญาว่าจะรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายทีเกิดขึนทุกกรณี
6.ข้ าพเจ้ ารับทราบดีวา่ โรงเรี ยนจัดทําประกันอุบตั ิเหตุกลุม่ ให้ กบั นักเรี ยนทุกคน ซึงโรงเรี ยนจะรับผิดชอบตามวงเงินประกัน
เท่านัน
M. กรณีพบว่ า นักเรียนเป็ นบุคคลทีมีความบกพร่ องตามประเภทการจําแนกของกระทรวงศึกษาธิการ C ประการ ได้ แก่
1. บุคคลทีบกพร่องทางการมองเห็น 4. บุคคลทีบกพร่องทางกายหรื อสุขภาพ 7. บุคคลทีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์
2. บุคคลทีบกพร่องทางการได้ ยิน 5. บุคคลทีมีปัญหาทางการเรี ยนรู้
8. บุคคลออทิสติก
3. บุคคลทีบกพร่องทางสติปัญญา 6. บุคคลทีบกพร่องทางการพูดและภาษา 9. บุคคลพิการซําซ้ อน
หากนักเรี ยนมีปัญหาด้ านใดด้ านหนึงอันเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนา การเรียนรู้ และมีความบกพร่อง หรื อมีพฤติกรรมก้ าวร้ าว
ซึงอาจเป็ นอันตรายต่อผู้อืนหรื อก่อความเดือดร้ อนแก่ผ้ ูอืน และเป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนรู้ ผู้ปกครองต้ องให้ ความร่ วมมือในการ
แก้ ปัญหาอย่างเต็มที กรณีเป็ นปั ญหายืดเยือทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิSพิจารณาส่งต่อนักเรี ยนเป็ นรายกรณี และข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ทาง
โรงเรี ยนพิจารณาและปฏิบตั ิตามเงือนไขของโรงเรี ยนทุกประการ
8. ข้ าพเจ้ าสัญญาว่ าจะรับผิดชอบค่ าใช้ จ่าย (ค่ าเทอม) ของนักเรียน และจะชําระค่ าเทอมภายในเวลาทีโรงเรียนกําหนด
มิฉะนัน< แล้ ว ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ โรงเรียนดําเนินการตามระเบียบของโรงเรียน ซึงมีมาตรการดังต่ อไปนี <
T.C ไม่มีสทิ ธิSสอบตามกําหนดสอบของโรงเรี ยน
T.F พักการเรี ยน
C. ข้ าพเจ้ ายินยอมซํา< ชัน< หากโรงเรียนพิจารณาแล้ วว่ านักเรียนยังไม่ มีความพร้ อมในการเลือนชัน< และยินดีปฏิบัตติ าม
เงือนไขในหนังสือฉบับนีท< ุกประการ และยินยอม ชําระเงินอุดหนุนส่ วนทีขาดเพิมเติมตามหลักเกณฑ์ การให้ เงินอุดหนุน
ของภาครัฐ

**ขอรั บรองว่ าข้ อความข้ างต้ นนีถูกต้ องและเป็ นจริ งทุกประการ และจะสนับสนุนและให้ ความร่ วมมือกับโรงเรี ยน
อย่ างเต็มทีใ& นการฝึ กฝน อบรมนักเรี ยน โดยปฏิบัตติ ามระเบียบของโรงเรี ยนและสนับสนุนการเข้ าร่ วมกิจกรรมที&
โรงเรี ยนกําหนดทังภายในและภายนอกโรงเรี ยนอย่ างเคร่ งครั ด

ลงชือ...............................................ผู้ปกครอง
(................................................)ตัวบรรจง

ครู ผ้ รู ับมอบตัว .......................................
(.........................................)ตัวบรรจง

