ติดรูปถ่าย

ใบสมัครเรียน
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
ระดับชั้นก่อนอนุบาล อนุบาล ประถม และมัธยม ปีการศึกษา 2562
รหัสประจำตัว
.........................................

ระดับชั้น

ก่อนอนุบาล

อนุบาล

ประถม

1-2 นิ้ว

มัธยม ปีที่ ...........

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

1.ข้อมูลนักเรียน
ชื่อ เด็กชาย/เด็กหญิง....................................................................................สกุล....................................................................................
มีความประสงค์เข้าเรียน ระดับชั้น ............................... เลขประจาตัวประชาชน
เกิดวันที่ ................ เดือน ................................ พ.ศ. ................ เชื้อชาติ ................ สัญชาติ ................. ศาสนา ...................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ............ หมู่ .................. ถนน .............................................. ตาบล .........................................................................
อาเภอ .............................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ .........................................................
2.ข้อมูลผู้ปกครอง
บิดาชื่อ ..............................................สกุล ...............................................อาชีพ ..........................................โทร. .................................
มารดาชื่อ ..........................................สกุล ...............................................อาชีพ ...........................................โทร. ................................
ผู้ปกครองชื่อ..........................................สกุล ...............................................อาชีพ .......................................โทร. ...............................
มีความสัมพันธ์กับนักเรียนเป็น .............................................................................................................................................................
3.ข้อมูลโรงเรียนเดิม
ความรู้เดิมของนักเรียนสอบเลือ่ นชั้นได้ในระดับชั้น/หรือกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ....................... ....... เกรดเฉลี่ย..........................
จากโรงเรียน .......................................................ตาบล ....................................อาเภอ.................................... จังหวัด ..........................
จุดประสงค์การย้าย ................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ในการสมัคร ข้าพเจ้าได้วางเงินมัดจาจานวน 1,000 บาท ไว้ เพื่อประกันการเข้าศึกษาต่อกับทางโรงเรียน หากข้าพเจ้า
ยกเลิกการสมัคร ข้าพเจ้ายินยอมให้ริบเงินมัดจาทั้งจานวน
ลงชื่อ ........................................................ ผู้ปกครอง
( ................................................... )
................/................/................

ลงชื่อ ........................................................ เจ้ าหน้าที่รับสมัคร
( ................................................... )
................/................/................

หลักฐานการสมัคร

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

สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน,บิดา,มารดา อย่างละ 1 ชุด
สาเนาบัตรประชาชนนักเรียน,บิดา,มารดา อย่างละ 1 ชุด
สาเนาสูติบัตรนักเรียน จานวน 1 ชุด

ผู้แนะนา ……..………..…….…..……

รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว จานวน 2 แผ่น

ลงชื่อรับรอง …….………………..……

หนังสือย้ายสาหรับนักเรียนเข้าใหม่ (ยกเว้น ป.1 และ ม.1)

โทร ..……………………….……..……

(ป.1 ใช้ใบประกาศนียบัตร และ ม.1 ใช้ ปพ.1)

ติดรูปถ่าย

ใบสมัครเรียน
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558
รหัสประจำตัว .......................

1-2 นิ้ว

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ...........
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................

1.ข้อมูลนักเรียน
ชื่อ เด็กชาย/เด็กหญิง....................................................................................สกุล....................................................................................
มีความประสงค์เข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ...... เลขประจาตัวประชาชน
เกิดวันที่ ................ เดือน ................................ พ.ศ. ................ เชื้อชาติ ................ สัญชาติ ................. ศาสนา ...................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ............ หมู่ .................. ถนน .............................................. ตาบล .........................................................................
อาเภอ .............................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ .........................................................
2.ข้อมูลผู้ปกครอง
บิดาชื่อ ..............................................สกุล ...............................................อาชีพ ..........................................โทร. .................................
มารดาชื่อ ..........................................สกุล ...............................................อาชีพ ...........................................โทร. ................................
ผู้ปกครองชื่อ..........................................สกุล ...............................................อาชีพ .......................................โทร. ...............................
มีความสัมพันธ์กับนักเรียนเป็น ............................................................................................................................. ................................
3.ข้อมูลโรงเรียนเดิม
ความรู้เดิมของนักเรียนสอบเลือ่ นชั้นได้ในระดับชั้น/หรือกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ....................... ....... เกรดเฉลี่ย..........................
จากโรงเรียน .......................................................ตาบล ....................................อาเภอ................................ .... จังหวัด ..........................
จุดประสงค์การย้าย ................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ในการสมัคร ข้าพเจ้าได้วางเงินมัดจาจานวน 1,000 บาท ไว้ เพื่อประกันการเข้าศึกษาต่อกับทางโรงเรียน หากข้าพเจ้า
ยกเลิกการสมัคร ข้าพเจ้ายินยอมให้ริบเงินมัดจาทั้งจานวน
ลงชื่อ ........................................................ นักเรียน
( ................................................... )

ลงชื่อ ........................................................ ผู้ปกครอง
( ................................................... )
ลงชื่อ ........................................................ เจ้ าหน้าที่รับสมัคร
( ................................................... )
................/................/................

หลักฐานการสมัคร
สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน,บิดา,มารดา อย่างละ 1 ชุด

.
สาเนาบัตรประชาชนนักเรียน,บิดา,มารดา อย่างละ 1 ชุด
.
สาเนาสูติบัตรนักเรียน จานวน 1 ชุด (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเข้า ป.1)
..
รูปถ่ายนักเรียน 1-2 นิ้ว จานวน 3 แผ่น
...

สัญญาของผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ไว้แก่โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
เขียนที่โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วันที่...............เดือน............................พ.ศ. .......................

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................นามสกุล .................................................เป็น
ผู้ปกครองของ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ................................................นามสกุล............................................นักเรียน
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ชั้น .................................ขอให้สัญญาแก่ผู้อานวยการโรงเรียนพรชัยวิชชาลัยว่า ข้าพเจ้าได้
รับทราบและยินดีปฏิบัติตามมาตรการต่อไปนี้
ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ปกครอง ควบคุมดูแล อบรมสั่งสอน และตั กเตือนให้นักเรียนในความปกครองของ
ข้าพเจ้าได้ประพฤติ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและวินัยของโรงเรียน
2. ข้าพเจ้ายินดีจะมาร่วมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบและเสนอแนะแนวทางการอบรมบ่มนิสัยตาม
กาหนดเวลาที่โรงเรียนนัดหมายในทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนในการปกครองของข้าพเจ้ายังเรียนอยู่ ใน
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
3. ข้าพเจ้าขอให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้า โดย
ข้าพเจ้าจะไปพบครู-อาจารย์ของโรงเรียนพรชัยวิชชาลัยทุกครั้งตามกาหนดที่โรงเรียนเชิญให้พบ
4. ข้าพเจ้าเต็มใจที่โรงเรียนจะให้ผ ลการเรียนติด “ร” แก่นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าเมื่อไม่
เข้าร่วมกิจกรรมประเภทบังคับที่โรงเรียนได้กาหนดไว้และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว
5. ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนจาหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียนได้เมื่อสิ้นปีการศึกษาหรือสิ้นภาคเรียน
ใดภาคเรียนหนึ่ง หากนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าได้ประพฤติดังนี้
5.1
ไม่ เ ข้ า เรี ย นวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ มี สิ ท ธิ์ ส อบ (มส.) ซึ่ ง ทางโรงเรี ย นได้ เ ชิ ญ
ผู้ปกครองนักเรียนและตัวนักเรียนมารับทราบ และเปิดโอกาสให้แก้ไขตนเองในภาคเรียนถัดมาแต่ยังคง
ไม่เข้าเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งจนเป็นเหตุให้ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.) ในภาคเรียนถัดไปอีก
5.2
ไม่ส่งงานที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายตามกาหนด จนเป็นเหตุให้ติด “ร” โรงเรียนได้เชิญ
ผู้ปกครองและนักเรียนมารับทราบ และเปิดโอกาสให้แก้ไขตนเองในภาคเรียนถัดมาแต่ยังคงไม่เข้าเรียน
วิชาใดวิชาหนึ่งจนเป็นเหตุให้ติด “ร” ในภาคเรียนถัดไปอีก
5.3
ไม่ทาการสอบแก้ตัวรายวิชาที่สอบตกตามกาหนดเวลาหรือเปิดโอกาสที่โรงเรียนเปิดให้สอบ
แก้ตัว ทั้งสองครั้ง ติดต่อกัน 2 ภาคเรียน เว้นแต่รายวิชาเลือกที่นักเรียนต้องการเปลี่ยนใหม่หรือไม่นับเข้า
แผนการเรียน ซึ่งจะต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันเปิดให้สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
5.4
ไม่เข้าเรียน หลบหนีชั่วโมงเรียน และหลบหนีโรงเรียนบ่อยครั้ง โดยที่โรงเรียนได้เคยอบรม
ว่ากล่าวตักเตือน และทาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว โรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนมา
รับทราบและให้โอกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่แต่ยังคงความพฤติกรรมเดิมอีก
5.5
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนหรือระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ซึ่งครู อาจารย์ได้ตรวจพบ และว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุง แก้ไ ข โดยมีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์ถึง 3 ครั้ง
โรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนมารับทราบและให้โอกาสแก้ไขให้ถูกต้องแต่ยังคงความพฤติกรรม
เดิมอีก
1.

ข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจให้โรงเรียนจาหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียนได้ตลอดเวลา หากนักเรียนใน
ความปกครองของข้าพเจ้าประพฤติ ดังนี้
6.1
ไม่เคารพเชื่อฟังครู-อาจารย์โดยใช้วาจาก้าวร้าว หรือแสดงกิริยาอาการที่ไม่เคารพเป็นครั้งที่
2 โดยมีบันทึกพฤติกรรมครั้งที่ 1 ไว้แล้ว
6.2
ก่อการทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่นหรือนักเรียนอื่นนอกบริเวณโรงเรียนและอยู่ในเครื่องแบบ
โรงเรียนหรือปรากฏว่ามีข่าวในสื่อมวลชนว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
6.3
ท าร้ า ยร่ า งกายผู้ อื่ น จนได้ รั บ บาดเจ็ บ ต้ อ งส่ ง เข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาล
6.4
พกพาอาวุธมาโรงเรียนหรือในที่สาธารณะ เช่น มีด ปืน ระเบิดทุกประเภท
6.

6.5

สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือนั่งร่วมวงที่มีการดื่มสุราในเครื่องแบบนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนพรชัย
วิชชาลัย

เสพ สูบ หรือมียาเสพติดร้ายแรงอยู่ในครอบครอง ได้แก่ กัญชา ฝิ่น เฮโรอีน ทินเนอร์ ยาบ้า
ยากล่อมประสาทชนิดร้ายแรง เป็นต้น
6.7
ทาลายหรือทาให้ทรัพย์สินของโรงเรียนและสาธารณสมบัติต้องเสียหาย เช่นมีเจตนาทาให้
เสียหาย ใช้สีชนิดต่างๆพ่นหรือทา หรือขีดเขียน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคาหยาบคายหรือข้อความใดๆก็ตาม
6.8
ลกขโมยทรัพย์สินของโรงเรียนหรือของผู้อื่นโดยมีเจตนา ทั้งในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน
6.9
ยุยงส่งเสริมตระเตรียมการเพื่อก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความไม่สงบในสถานศึกษา
6.10
ประพฤติตนในลักษณะชู้สาวในระหว่างเรียนกับนักเรียนหรือบุคคลอื่นจนเกิดความเสื่อมเสีย
6.11
ไม่มีผู้ปกครองมาพบครูหรือโรงเรียนเพื่อรับทราบ และร่วมมือแก้ไขปัญหาของนั กเรียนซึ่ง
โรงเรียนได้ขอเชิญมาพบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วถึง 3 ครั้ง
6.12
ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้ง แต่ 80 คะแนน ขึ้นไป หรือถูกสั่ง พักการเรียนแล้วยั ง ท า
ความผิดอีก
7. ข้าพเจ้าพร้อมที่จะให้ความสนับสนุนทางโรงเรียนในด้านกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นและเต็มใจให้
นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้แจ้งให้ทราบทุกกรณี
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อความต่างๆข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่าน ได้รับทราบและยินดีเต็มใจปฏิบัติทุก
ประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
6.6

ลงชื่อ....................................................................ผู้ปกครอง
ครูที่ปรึกษา
(............................................................)
ลงชื่อ....................................................................นักเรียน
ครูที่ปรึกษา
(............................................................)

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

ลงชื่อ....................................................................หัวหน้าสายชั้น

ลงชื่อ..................................................หัวหน้า
ฝ่ายปกครอง
และกิจการ
นักเรียน

(............................................................)

(..........................................................)

ลงชื่อ............................................................................. ผู้อานวยการโรงเรียน
(นายพรชัย มูลมี)

