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     ใบสมัครเรียน / ใบมอบตัวนักเรียน 
                    (Application Form / Student Surrender Form) 
  ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเมธาพัฒน์ (Primary level Metapaht School) 
  เข้าเรียนภาคเรียนที่ (Semester) ......... ปีการศึกษา (Academic year) .............  

      ระดับชั้น (Level) …............... เลขประจ าตัวนักเรียน (Student’s code) ................... 
 

 
ข้อมูลผู้สมัคร (Applicant Information) เด็กชาย (Boy)                 เด็กหญิง (Girl) 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)............................................................................................. ........ ชื่อเล่น................................................ 

Name - Surname.............................................................................................. ................ Nickname........................................ 

เกิดวันที่ (Date of Birth)......... เดือน (Month)...........พ.ศ.(Year)........... สถานที่เกิดโรงพยาบาล (At hospital)........................ 

จังหวัด (Province)...............................ประเทศ (Country).................................เชื้อชาติ (Ethnicity)........................................... 

สัญชาติ (Nationality)..................................................... ศาสนา (Religion).................................................................................. 

อายุ - จนถึงวันเปิดเรียน (Age at the school start date) ................................. ป ี(Year)............................... เดือน (Month)      

ก่อนเข้าโรงเรียนเมธาพัฒน์ นักเรียนอยู่ชั้น (Before entering Metapaht School student was in class)............................... 

โรงเรียนเดิม (Previous School).................................................เหตุที่ออก (Reason of Leaving).............................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (Current Address) หมู่บ้าน (Village).................................................เลขที่ (Number).............หมู่ที่(Moo)........... 

ซอย (Alley)................................ถนน (Road)..........................................ต าบล (Sub - District).................................................. 

อ าเภอ (District).................................จังหวัด (Province).........................................รหสัไปรษณีย์ (Zip code)............................

โทรศัพท์ (Tel.)............................................................. โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone).............................................................  

บิดาผู้สมัคร (Applicant's Father)                       ยงัมีชีวิตอยู่ (Still Alive)                    ถึงแก่กรรม (Dead)  

       อยู่ร่วมกัน (Together)          หย่าร้าง (Divorce)         แยกกันอยู่ (Separated)  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).............................................................................................................. อายุ (Age)...................ปี (Year) 

Name - Surname............................................................. ........... วุฒิการศึกษา (Educational Qualification).......................... 

เชื้อชาติ (Ethnicity)............................สัญชาติ (Nationality) ..................................... ศาสนา (Religion).................................... 

อาชีพ (Occupation)......................................................................... รายได้/เดือน (Income/Month)......................................... 

ต าแหน่งงาน (Job Position).............................................สถานที่ท างาน (Workplace)................................................................ 

โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone).................................................. E-mail.................................................................................... 

  

รูปถ่าย 

(Photo) 
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มารดาผู้สมัคร (Applicant's Mother)                   ยังมีชีวิตอยู่ (Still Alive)                    ถึงแก่กรรม (Dead)  

       อยู่ร่วมกัน (Together)          หย่าร้าง (Divorce)         แยกกันอยู่ (Separated)  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).............................................................................................................. อายุ (Age)...................ปี (Year) 

Name - Surname............................................................. ........... วุฒิการศึกษา (educational qualification).......................... 

เชื้อชาติ (Ethnicity)............................สัญชาติ (Nationality) ..................................... ศาสนา (Religion).................................... 

อาชีพ (Occupation)......................................................................... รายได้/เดือน (Income/Month)......................................... 

ต าแหน่งงาน (Job Position).............................................สถานที่ท างาน (Workplace)................................................................ 

โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone).................................................. E-mail.................................................................................... 

ผู้ปกครองผู้สมัคร (Applicant's Guardian)           บิดา (Father)              มารดา (Mother)  

        บุคคลอื่น เกี่ยวข้องเป็น (Other)..................................................... 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).............................................................................................................. อายุ (Age)...................ปี (Year) 

Name - Surname............................................................. ........... วุฒิการศึกษา (educational qualification).......................... 

เชื้อชาติ (Ethnicity)............................สัญชาติ (Nationality) ..................................... ศาสนา (Religion).................................... 

อาชีพ (Occupation)......................................................................... รายได้/เดือน (Income/Month)......................................... 

ต าแหน่งงาน (Job Position).............................................สถานที่ท างาน (Workplace)................................................................ 

โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone).................................................. E-mail.................................................................................... 

ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ (The Student Currently Lives With)       บิดา-มารดา (Father- Mother) 

        บิดา (Father)      มารดา(Mother)       บุคคลอื่น เกี่ยวข้องเป็น (Other) .....................................................  

สิทธิการเบิกค่าเทอม (Right to Reimburse Tuition Fees)                       เบิกได้ (Yes)    เบิกไม่ได้(No) 

บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (Person to Contact in an Emergency)   

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)......................................................................... ............ เกี่ยวข้องเป็น (related to)................................ 

Name - Surname........................................................................................โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone)………………………..

ประวัติสุขภาพนักเรียน (Student Health Information) 

นักเรียนมีแพทย์ประจ าตัว คือ (The Student Has a Personal Physician)............................................................................... 

โรงพยาบาล/คลินิก (Hospital/Clinic)........................................................................................................... ............................... 

นักเรียนมีโรคประจ าตัว คือ (The Student Has a Congenital Disease) .......................................................................... ...... 

แพ้ยา/อาหาร (Drug/Food Allergy)....................................................................................... ....................................................... 
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ความสูง (ซม.) (Height) (cm.).................... น ้าหนัก (กก.) (Weight) (Kg)................ กรุ๊ปเลือด (Blood Type)............................ 

ก่อนเข้าเรียน นักเรียนเคยเจ็บป่วยอย่างรุนแรงด้วยโรค. Before Class The Student Had Been Severely will with the 

Disease.......................................................................................................... ........................................................................... ....... 

ลงชื่อ Sign.................................................................... บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง (Parent) 
                                                       (                                                        )  

                                                                 .............../................/ ................       

 
ส่วนของโรงเรียน 
1. บันทึกการยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร 

       ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน          ส าเนาสูติบัตร/ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน          ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 

      หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม           รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว                                                                

ยื่นใบสมัครวันที่...........................................................................ลงชื่อ....................................................................... ผู้รบัใบสมัคร  

2. บันทึกการทดสอบ/ประเมินพัฒนาการ/ผลการทดสอบ 

       ผ่าน/ ให้ทดลองเรียนวันที่....................... ถึง ....................   ไม่ผ่าน นัดอีกครั้งวันที่.................................................... 

วันที่ทดสอบ............................................................................... ลงชื่อ....................................................................... ผู้ทดสอบ 

3. บันทึกการช าระเงิน เลขท่ีใบเสร็จ................................... วันที่........................... เริ่มเรียนวันที่........................... ห้อง............... 

ลงชื่อ....................................................................... ผู้รับเงิน  

4. บันทึกข้อมูลนักเรียน ลงในฐานข้อมูลโรงเรียน (งานทะเบียน) 

      ลงในบัญชีรายชื่อเรียบรอ้ยแล้ว          ลงในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว      ยังไม่ลงในฐานข้อมูล  

เนื่องจาก....................................................................................................................................................................………………….                 

ลงชื่อ....................................................................... ผู้บันทึก 

5. บันทึกข้อมูลในระบบเงินอุดหนุน 

       บันทึกเรียบร้อยแล้ว   ยังไม่ได้บันทึก เนื่องจาก........................................................................................ ..................                    

ลงชื่อ.................................................... ................... ผู้บันทึก 

 
รับทราบการรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเมธาพัฒน์ 

ลงชื่อ....................................................................................... 

(                                                                    ) 

.............../................/ ................ 


