เลขประจาตัวผู้สมัคร

ใบสมัครสอบคัดเลือก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าศึกษาระดับชัน้

อนุบาล ..............

ประถมศึกษาปีที่ ............. ปีการศึกษา .................

กรุณากรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ชัดเจน อ่านง่าย และครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

ติดรูปถ่าย
ขนาด 3 X 4 ซม.
หรือ 2 นิ้ว

คานาหน้า (เด็กชาย/เด็กหญิง) ชื่อ.............................................. นามสกุล...............................................
ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ (Student Name) ............................................................................................
ชื่อเล่น..................... เลขประจาตัวประชาชน
เชื้อชาติ..................สัญชาติ..................ศาสนา..................... วัน/เดือน/ปี เกิด ........./............./.................(01/01/2500)
หมู่เลือด.................น้าหนัก..................กิโลกรัม ส่วนสูง...................... เซนติเมตร
ความพิการ
มองเห็น
ได้ยิน
สติปัญญา
ร่างกาย/สุขภาพ การเรียนรู้
ภาษา/การพูด
พฤติกรรม/การเรียน
ทางออทิสติก
พิการซ้าซ้อน
อื่นๆ ....................................................
ความสามารถพิเศษ/บันทึกเพิ่มเติม/โรคประจาตัว ฯลฯ..............................................................................................................

ข้อมูลสาเร็จการศึกษา
สถานศึกษาเดิม........................................................................จังหวัด.................................ชั้นเรียนสุดท้าย...............................
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียนเดิม.......................................................................................................................................................
วิชาที่ชอบมากที่สุด..................................................................วิชาที่ชอบน้อยที่สุด.....................................................................

ข้อมูลที่อยู่
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ชื่อบ้าน ................................. ชื่อหมู่บ้าน..................................... เลขที่.......................หมู่ที่..................
ซอย.................................. ถนน.................................. ตาบล/แขวง................................. อาเภอ/เขต........................................
จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์บ้าน............................... โทรศัพท์มือถือ.................................
กรณีที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ชื่อบ้าน ................................. ชื่อหมู่บ้าน................................. เลขที่............ หมู่ที่............
ซอย................... ถนน.................................. ตาบล/แขวง................................. อาเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน.............................. โทรศัพท์มือถือ......................................
E-Mail Address................................................................................ Fax...............................................................................
โรงพยาบาลเกิด.......................................... ตาบลเกิด....................... อาเภอเกิด.................จังหวัดเกิด......................................
มีพี่น้องทั้งหมดจานวน.................. คน เป็นลูกลาดับที่.................... เมื่อรวมกับพีห่ รือน้องในโรงเรียนนี้มี ......................... คน

ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ – สกุล บิดา............................................................................. เลขบัตรประจาตัวประชาชน.................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ........./............./................. (01/01/2500) อาชีพ..........................................................................................
รายได้ต่อปี .................................บาท บ้านเลขที่................ หมู่ที่................ ซอย................... ถนน.........................................
ตาบล/แขวง.............................................. อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด..........................................................
ชื่อ – สกุล มารดา......................................................................... เลขบัตรประจาตัวประชาชน.................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ........./............./................. (01/01/2500) อาชีพ..........................................................................................
รายได้ต่อปี .................................บาท บ้านเลขที่................ หมู่ที่................ ซอย................... ถนน.........................................
ตาบล/แขวง.............................................. อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด..........................................................
เบอร์โทรศัพท์ บิดา............................................................... โทรศัพท์ มารดา ..........................................................................
สถานภาพของบิดา – มารดา
อยู่ร่วมกัน
แยกกันอยู่
อื่นๆ .................................................................

(กรณีไม่ใช่/ไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา)
ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง.................................................................... เลขบัตรประจาตัวประชาชน ................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ........./............./............... (01/01/2500) อาชีพ............................................................................................
รายได้ต่อปี .................................บาท บ้านเลขที่................ หมู่ที่............... ซอย.................... ถนน.........................................
ตาบล/แขวง.............................................. อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด..........................................................
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ถ้าโรงเรียนตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริง โรงเรียน
จะตัดสิทธิ์ในการสมัครเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทันที และข้าพเจ้ายินดีให้โ รงเรียนยกเลิก
หลักฐานที่ใช้สมัคร รวมทั้งไม่เรียกร้องขอคืนเอกสาร ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
(ลงชื่อ).............................................................บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
(.......................................................)
วันที่.............เดือน...................พ.ศ................

หลักฐานทีใ่ ช้สมัคร
รู ป ถ่ า ยนั ก เรี ย นขนาด 3 X 4 เซนติ เ มตร หรื อ 2 นิ้ ว
จานวน 2 ใบ (หน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก ไม่ ส วมแว่ น ตาดา
ถ่ า ยในระยะเวลาไม่ เ กิ น 6 เดื อ น)
สาเนาทะเบี ย นบ้ า นของนั ก เรี ย น
สาเนาสู ติ บั ต รของนั ก เรี ย น
สาเนาทะเบี ย นบ้ า นของบิ ด า
สาเนาบั ต รประจาตั ว ประชาชนของบิ ด า
สาเนาทะเบี ย นบ้ า นของมารดา
สาเนาบั ต รประจาตั ว ประชาชนของมารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(กรณีมผี ู้ปกครอง)
ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่กาลังศึกษาในชั้นหรือปีการศึกษานั้นๆ
หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ใบรับรองแพทย์ กรณีมโี รคประจาตัว/ความพิการ
อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................................................
เอกสารเพิ่มเติมภายหลัง (เมื่อเข้าเรียน)
หลักฐานการสาเร็จการศึกษา ปพ.1
หลักฐานการสาเร็จการศึกษา ปพ.6
หลักฐานการสาเร็จการศึกษา ปพ.8
สมุดประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ลงชื่อ ...............................................นายทะเบียน
( ...............................................)
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ................

สาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว
พบว่า
คุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครได้
คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน ไม่สามารถสมัครได้
เหตุผล คือ ............................................................................

ลงชื่อ ...............................................ผู้ตรวจหลักฐาน
( ...............................................)
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ................

ท่านรู้จักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จาก
แนะแนวที่โรงเรียนเดิม
แผ่นพับ/โบชัว
วิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ไลน์ ( LINE )
เฟสบุ๊ค/Facebook
ทีวี
ผู้แนะนา ชื่อ........................................โทรศัพท์............................
อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................

