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เลขที่สมัคร..................                      

 
 
 

                   
                  

สมัครวันที่.......................เดือน.................................พ.ศ.............................. 

ระดับชั้นประถมศึกษา ......................................  

1. ช่ือ – สกุล .....................................................................เพศ..........................................ชื่อเล่น.................... 

2. เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน       -                   -                        -         -  

3. วันเดือนปีเกิด………………………………..........………. อำยุ....................ปี.....................เดือน กรุ๊ปเลือด.................... 

น  ำหนัก.......................กิโลกรัม ส่วนสูง......................เซนติเมตร 

4. สถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ บ้ำนเลขที่.....................ซอย..........................ถนน..................ต ำบล........................ 

   อ ำเภอ............................ จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์..................................    

e-mail.................................... หรอืช่องทำงติดตอ่อื่น ๆ....................................................... 

ข้อมูลครอบครัว 

 ชื่อบิดำ ................................................ อำยุ............ ปี ........... เชื อชำติ ................. สัญชำติ.............. 

วุฒิทำงกำรศกึษำ ........................... อำชีพ ...................................... สถำนที่ท ำงำน ..........................................  

ช่วงรำยได้ / ปี........................................................................ โทรศัพท์...............................................................  

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่ .............. หมูท่ี่ ............ ซอย......................................... ถนน ........................................ 

ต ำบล .......................... อ ำเภอ .............................. จังหวัด ............................... โทรศัพท์ ................................ 

 ชื่อมำรดำ .............................................. อำยุ............ ปี ........... เชื อชำติ ................. สัญชำติ................ 

วุฒิทำงกำรศกึษำ ........................... อำชีพ ............................................ สถำนที่ท ำงำน ...................................  

ช่วงรำยได้ / ปี................................................................................   โทรศัพท์....................................................  

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่ .............. หมูท่ี่ ............ ซอย......................................... ถนน ........................................ 

ต ำบล .......................... อ ำเภอ ............................... จังหวัด ............................... โทรศัพท์ ................................ 

สถำนะครอบครัว         บิดำมำรดำอยู่ด้วยกัน         บิดำ มำรดำแยกกันอยู่        อื่น ๆ คอื .............................. 

 จ ำนวนพี่น้อง .............. คน เป็นบุตรคนที่ ............ มพีี่น้องที่สถนศึกษำนี  จ ำนวน ............. คน 

กรณีเด็กไม่อยู่กับบิดำมำรดำ ช่ือผูป้กครอง นำย / นำง / นำงสำว ........................................................................ 

อำยุ ........... ปี วุฒกิำรศกึษำ ................................. อำชีพ .......................... สถำนที่ท ำงำน ................................ 

โทรศัพท์ ......................................................... ฐำนะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเป็น ....................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่ .............. หมูท่ี่ ............ ซอย......................................... ถนน ........................................ 

ต ำบล .......................... อ ำเภอ ................................ จังหวัด ............................. โทรศัพท์ ................................ 

รูปถ่ำยนักเรียน 

แนบมำด้วย 

 

ใบสมัครเรยีน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
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8.ควำมพิกำร  มองเห็น  ได้ยิน    สติปัญญำ      ร่ำงกำย/สุขภำพ  กำรเรียนรู้  ภำษำ/กำรพูด        

 พฤติกรรม/กำรเรียน  ทำงออทิสติก  พิกำรซ้อน อื่นๆ ................................ 

9. กำรแพ้        อำหำร ...........................................อำกำร ………........................................................................        

ยำ ................................................ อำกำร ………........................................................................    

อื่น ๆ .............................................. อำกำร ............................................................................... 

10.ข้อมูลส ำเร็จกำรศกึษำ สถำนศกึษำเดิม....................................จังหวัด....................ชั นเรียนสุดท้ำย..................

สำเหตุที่ออกจำกโรงเรยีนเดิม........................................วันที่เข้ำโรงเรียนสำธิตฯ.................................................... 

11. หลักฐานการรับสมัคร  

           ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน     จ ำนวน 1 ฉบับ 

           ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ที่ระบุชื่อนักเรียน)    จ ำนวน 1 ฉบับ 

           ส ำเนำทะเบียนบ้ำน บิดำ     จ ำนวน 1 ฉบับ 

           ส ำเนำทะเบียนบ้ำน มำรดำ     จ ำนวน 1 ฉบับ 

           ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน บิดำ    จ ำนวน 1 ฉบับ 

           ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน มำรดำ    จ ำนวน 1 ฉบับ 

           หลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั นมัธยมศึกษำตอนตน้ จ ำนวน 1 ฉบับ 

 ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนจำกโรงเรยีนเดิม (ปพ.7 ฉบับจรงิ) จ ำนวน 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ : กำรคัดเลอืกจะใชว้ธีิกำรสอบพัฒนำกำร และสัมภำษณผ์ู้ปกครองนักเรียนพร้อมกับนักเรียน 

ข้อมูลที่ขำ้พเจ้ำแจ้งไว้ข้ำงต้น มิใช่ขอ้มูลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร์  

 

                  ลงช่ือ..............................................                       

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

       (ผูป้กครอง)  

          

ลงช่ือ………………………………….................. 

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

                  (ผูรั้บสมัคร) 

 
 
กรุณากรอกขอ้มลูของบตุรท่านใหถู้กตอ้ง ชดัเจน อ่านง่าย และครบถว้น 

งานวชิาการ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง เลขที ่119 หมู ่9 ถนนล าปาง-แมท่ะ ต าบลชมพ ูอ าเภอเมอืง  
จงัหวดัล าปาง 52000 โทร 054-237388-389,063-5164796 


