ติดรูปถ่าย
ขนาด
1.5 นิ้ว

ปิดอากร
แสตมป์
1 บาท

สัญญาเลขที่ ............../................

สัญญาให้การสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562
ทาที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
วันที่...................เดือน...............................พ.ศ........................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดย นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้การสนับสนุน
การศึกษา” ฝ่ายหนึ่งกับด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.................................................................................................................
เกิดเมื่อวันที่................เดือน.........................พ.ศ..........................อายุ....................ปี อยู่บ้านเลขที่................................
หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.....................................ถนน …..……………………… ตาบล/แขวง …………………………….……..
อาเภอ/เขต …………………..….…………จังหวัด ……………….…………..…… โทรศัพท์..…………………………………………………..
บิดาชื่อ ………………………………….........................……….มารดาชื่อ ………………….……………………………………….……………
ผู้ปกครองชื่อ (กรณีบิดา มารดาเสียชีวิต หรือบิดา มารดาถูกศาลถอนอานาจปกครอง)…..………………………..............
.........................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับการสนับสนุนการศึกษา”
อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทาสัญญากันไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ ให้ การสนั บ สนุน การศึกษาให้การสนับสนุน การศึกษาแก่ผู้รับการสนับสนุนการศึกษาเป็นเวลา 3 ปี
เพื่อศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ 5 และปีที่ 6 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ตาบลฉลุง
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล และผู้รับการสนับสนุนการศึกษาตกลงรับการสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว และยินยอมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อผูกพันหรือข้อกาหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษาฉบับนี้ ซึ่งถือ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 2 ในระหว่างที่เป็ นนั กเรีย นในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ผู้รับการสนับสนุน
การศึกษาต้องตั้งใจและเพียรพยายามศึกษาอย่างดีที่สุด เพื่อให้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ห้ามหลีกเลี่ยง ละเลย
ทอดทิ้งหรือเลิกการศึกษาก่อนเรียนสาเร็จการศึกษา เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบจากผู้ให้ การ
สนับสนุนการศึกษา
ห้ามผู้รับการสนับสนุนการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ทัศนศึกษาหรือดูงาน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ
จากหน่ ว ยงานหรื อบุ คคลอื่น ใด หากการสนั บสนุนการศึกษาดังกล่ าวมีส ภาพเงื่อนไขหรือข้อผู กพันอันอาจเป็น
อุปสรรคทาให้ผู้รับการสนับสนุนการศึกษาไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติตามสัญญานี้และแผนของผู้ให้ การสนับสนุน
การศึกษาได้
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ข้อ 3 ถ้าผู้รับการสนับสนุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติตามเงื่อนไข
แต่ละข้อในลักษณะที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือศึกษาไม่สาเร็จด้วยประการใดๆ และผู้ให้การสนั บสนุนการศึกษาเห็นว่า
ผู้รับการสนับสนุนการศึกษาต้องรับผิด ผู้รับการสนับสนุนการศึกษายินยอมชดใช้ เงินการสนับสนุนการศึกษาคืนเป็น
จานวน 1.5 เท่า ของจานวนเงินการสนับสนุน การศึกษาและหรือเงินอื่นใดที่รับจากผู้ให้ การสนับสนุนการศึ ก ษา
นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษาและในระหว่างศึกษาตามสัญญานี้
ข้อ 4 เงินที่ชดใช้คืนตามสัญญาตามข้อ 3 ผู้รับการสนับสนุนการศึกษาต้องชาระให้ครบถ้วนทันที นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากผู้ให้การสนับสนุนการศึกษา หากผู้รับการสนับสนุนการศึกษาไม่ชาระเงินดังกล่าวหรือชาระไม่ครบ
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับการสนับสนุนการศึกษายินยอมให้ คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างชาระในอัตราร้อยละ
15 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกาหนดชาระจนถึงวันที่ชาระหนี้เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว
ข้อ 5 ผู้รับการสนับสนุนการศึกษาอาจไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินการสนับสนุนการศึกษาคืนโดยได้รับ ความ
เห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ให้การสนับสนุนการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้
(1) ผู้รับการสนับสนุนการศึกษาตาย ทุพพลภาพ เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(2) ผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาพิจารณาเห็นว่าผู้รับการสนับสนุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ด้วยเหตุ
สุดวิสัยหรือเจ็บป่วยร้ายแรงที่ได้รับการรับรองจากแพทย์
ข้อ 6 ในระหว่างที่เป็นนักเรียนซึ่งจะต้องมีการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ อันเป็นส่ว นหนึ่งของหลักสูตรการ
เรียนโดยค่าใช้จ่ายของผู้ให้การสนับสนุนการศึกษา ผู้รับการสนับสนุนการศึกษาอนุญาตให้ผู้ให้การสนับสนุนการศึกษา
นาโครงงานวิทยาศาสตร์หรือผลของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผู้รับการสนับสนุนการศึกษาจัดทาขึ้นไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
รวมทั้งเผยแพร่ ห รื อ ประชาสั ม พัน ธ์ โดยผู้ ให้ การสนั บสนุน การศึ ก ษาไม่ ต้ อ งขออนุ ญ าตจากผู้ รั บ การสนั บ สนุ น
การศึกษาอีกและโดยผู้รับการสนับสนุนการศึกษาไม่คิดค่าใช้จ่ายตอบแทนใด ๆ จากผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาทั้งสิ้น
ข้อ 7 เมื่อสาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้รับการสนับสนุนการศึกษา ยินยอมให้ผู้ให้ การ
สนับสนุนการศึกษาติดตามผลการศึกษาของผู้รับ การสนับสนุนการศึกษา โดยการขอทราบผลการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาจากสถานศึกษาที่ผู้ ได้รั บ การสนั บ สนุนการศึกษาศึกษาอยู่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ ให้ การสนับสนุน
การศึกษาที่จะนาไปพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
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ข้อ 8 เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับการสนับสนุนการศึกษาได้ให้ นาย/นาง/น.ส.
……………………………………………………………………………………..ผู้ ค้ าประกั น ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ รั บ การสนั บ สนุ น
การศึกษาตามสัญญานี้และในกรณีผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาสมควรให้ผู้รับการสนับสนุนการศึกษาเปลี่ยนผู้ค้าประกัน
ผู้รับการสนับสนุนการศึกษายินยอมเปลี่ยนผู้ค้าประกันให้ใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้
การสนับสนุนการศึกษา
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอด
แล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

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

ผู้ให้การสนับสนุนการศึกษา

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ลงชื่อ...............................................................................

ผู้รับการสนับสนุนการศึกษา

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

ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

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

พยาน

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

พยาน
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เอกสารแนบท้ายสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษา
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ............../................
1. เงื่อนไขและข้อผูกพัน
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ควรตระหนัก
ถึงคุณค่าและความสาคัญของตนเองที่มีต่อประเทศชาติ จึงควรมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมุ่งมั่นที่จะ
ศึกษาในแขนงวิชาที่ประเทศชาติต้องการไปจนสาเร็จการศึกษา การขาดความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาหรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนจนทาให้ผลการเรียนไม่ เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนย่อม
ทาให้เกิดผลเสียอย่างมาก ทั้งต่อนักเรียนเอง โรงเรียนและสังคมประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น ก่อนมอบตัวเข้าเรียน
นักเรียนควรได้ศึกษาวิสัยทัศน์ อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนตลอดจนหลักสูตรและระเบียบว่าด้วย
ความประพฤติและการปฏิบัติตัวทั่วไปของนักเรียนและควรปรึกษาบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และผู้ใกล้ชิดคน
อื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย
1.1 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จะต้องทาสัญญา
กับโรงเรียนเพื่อรับการสนับสนุนการศึกษา และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โรงเรียนกาหนด ในการทา
สัญญานักเรียนต้อง จัดให้มีบุคคลเป็นผู้ค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา ในการนี้ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบ
ด้ ว ยกฎหมาย สามารถเป็ น ผู้ ค้ าประกั น การท าสั ญ ญาได้ โ ดยไม่ จาเป็ นต้ อ งแสดงหลั ก ทรั พ ย์ หากเป็ น บุ ค คลอื่น
จาเป็นต้องแสดงหลักทรัพย์
1.2 เงื่อนไขและข้อผูกพันในการเป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ผู้ ได้รั บ คัดเลื อกเข้าเรี ย นในโรงเรียนจะต้อ งมีผ ลการเรีย นและมี คุณสมบัติดั งต่ อไปนี้ จึงจะ
สามารถคงสภาพเป็นนักเรียนและเลื่อนขึ้นเรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้นถัดไปได้
(1) มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน และมีความประพฤติดี ตามระเบียบว่าด้วยความ ประพฤติ
และการปฏิบัติตัวทั่วไปของนักเรียน พ.ศ. 2546
(2) มีผลการเรียนดี กล่าวคือ ต้องได้ระดับคะแนนแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่า 2.00 ในแต่ละภาคเรียน

-5-

2. การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน
นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 จะต้องพ้นสภาพจาก
การเป็นนักเรียนหรือถูกปรับลดหรืองดการให้ทุนในรอบเวลาหน้าหรือตลอดไป ทั้งนี้ตามคาสั่งของโรงเรียน
ลงชื่อ...............................................................................

ผู้ให้การสนับสนุนการศึกษา

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ลงชื่อ...............................................................................

ผู้รับการสนับสนุนการศึกษา

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

พยาน

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

พยาน

-6ปิดอากร
แสตมป์
1 บาท

สัญญาเลขที่ ............../................

สัญญาค้าประกัน
ทาที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
วันที่...................เดือน...............................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส................................................................................................ อายุ......................... ปี
อาชีพ ..................…............................................สถานที่ประกอบอาชีพ…....………..........................................................
อยู่บ้านเลขที่.............................. ตรอก/ซอย....................................…...........ถนน.………………......................................
ตาบล/แขวง.....….………........................... อาเภอ/เขต..................................จังหวัด………..............................................
รหัสไปรษณีย์ ………...............……...... โทรศัพท์ .............................................…..เกี่ยวข้องเป็น …………....……………
ของ ด.ช./ด.ญ……………………….............................................................…………………...ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้แก่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ตามที่ นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ................................................................................ผู้รับการสนับสนุนการศึกษา
ได้ทาสัญญารับการสนับสนุนการศึกษาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา...........…..
ตามสัญญาเลขที่...........…/………….ลงวันที่……….…เดือน..............................พ.ศ................. ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจ
ข้ อ ความในสั ญ ญาเป็ น อย่ า งดี แ ล้ ว ข้ า พเจ้ า ยอมผู ก พั น ตนเป็ น ผู้ ค้ าประกั น ผู้ รั บ การสนั บ สนุ น การศึ ก ษาต่ อ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ถ้าผู้รับการสนับสนุนการศึกษาผิดสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ดี
และจะต้ อ งชดใช้ เ งิ น ให้ โ รงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย สตู ล ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมชดใช้ เ งิ น ให้ แ ก่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล แทนผู้รับการสนับสนุนการศึกษาตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา
ดังกล่าวทุกประการจนครบถ้วนโดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มิต้องเรียกร้องให้ผู้รับ การ
สนับสนุนการศึกษาชาระหนี้ก่อนและข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าผู้รับ การสนับสนุนการศึกษา
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษาดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือจนกว่า
จะได้มีการใช้เงินตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว
ข้อ 2 หากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้ยินยอมให้มีการผัดหรือผ่อนเวลาหรือผ่อนผัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขในการชาระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้รับทุนไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมด้วยทุกครั้ง และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตาม
สัญญานี้ในระหว่างเวลาที่ผู้รับการสนับสนุนการศึกษาต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว
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สัญญาค้าประกันนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ...................................................................... ผู้ค้าประกัน
(...................................................................)
ลงชื่อ...................................................................... พยาน
(...................................................................)
ลงชื่อ...................................................................... พยาน
(...................................................................)
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โรงเรียนวิทยศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ติดรูปถ่าย
ขนาด
1.5 นิ้ว

ข้อมูลของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………..…………..….……...…….…นามสกุล…………………...…………..……..……….
เชื้อชาติ………………สัญชาติ………….........ศาสนา……….…….. เกิดวันที่.....…….. เดือน.....………………พ.ศ.....…………..……
อายุ……………ปี วุฒิการศึกษา……………………………….……………..………………..อาชีพ…………………..…….……………..…….
ตาแหน่ง……………………………………..….………….……………. รายได้ต่อเดือน…….............................……..………………………
สถานที่ทางาน………………………………………………………………………………………..…………………….……………..…………...……
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ……….….. หมู่ที่ …….……. หมู่บ้าน .............................ถนน…………………ตรอก/ซอย ………………..
ตาบล/แขวง……………………….……………..…….อาเภอ/เขต……………..……………… จังหวัด……………….…………………..……
รหัสไปรษณีย์……………………โทรศัพท์มือถือ ……………..……………………………… โทรศัพท์ที่ทางาน………………….…….…
E-mail address …………….………………………................................................................................................……………..
เป็นผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเกี่ยวข้องเป็น .................................ของนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)
……………………..…….……………………………………………………………... ขอมอบตั ว นั ก เรี ย นชื่ อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)
…………………..……………..….....................................................................................ซึ่งอยู่ในความปกครองของข้าพเจ้า
ต่ อ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย สตู ล โดยนั ก เรี ย นได้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เลขประจาตัวผู้เข้าสอบ (รอบสอง) …………………………………………
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน
นักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)…………………………....นามสกุล……………………….……เชือ้ ชาติ…...............….
สัญชาติ…….................. ศาสนา…………….….. เกิดวันที่……........เดือน...……………..พ.ศ. .....………. อายุ ……………. ปี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ …………….….….. หมู่ที่ ……….….……. หมู่บ้าน ...............................................................................
ถนน…………………...............ตรอก/ซอย …………..………ตาบล/แขวง……………………….………อาเภอ/เขต……………..………
จังหวัด………………….………..………รหัสไปรษณีย์…………………….โทรศัพท์ที่บ้าน …………………………………..…………………
โทรศัพท์มือถือ ………….........….……….……...... E-mail address …………...………………………………………………….………..
หมายเลขประจาตัวประชาชน……………………………………………………………………………………หมู่เลือด……………….………..
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ชื่อบิดานาย.......................………………………………………..…นามสกุล…………………………........ เชื้อชาติ…….…….
สัญชาติ………….….....ศาสนา………….…...เกิดวันที่ ………..…….. เดือน …………………พ.ศ. ………….. อายุ ………..……. ปี
วุฒิการศึกษา ………………………….….…..อาชีพ……………………….ตาแหน่ง…………..………………รายได้ต่อเดือน……………..
สถานทีท่ างาน………………………………………………………………………………………….………………………………………….………...
สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ ……………………….. หมู่ที่…….……. หมู่บ้าน ..........................................................................
ถนน………………..………ตรอก/ซอย ……………………ตาบล/แขวง……………………….…………อาเภอ/เขต……………..…………
จังหวัด………………………….………รหัสไปรษณีย์…………………………… โทรศัพท์ที่บ้าน ………………….………………..…………
โทรศัพท์ที่ทางาน…………………….…โทรศัพท์มือถือ ….………........….…… E-mail address ……………………………………...
ชื่อมารดา นาง/นางสาว.......................………………………………………..…นามสกุล………………………….................
เชื้อชาติ…….…….สัญชาติ………….….....ศาสนา………….…...เกิดวันที่ ………..…….. เดือน …………………พ.ศ. ……………....
อายุ ………..……. ปีวุฒิการศึกษา ………………………….….…..อาชีพ……………..…………….ตาแหน่ง…………..………..…………
รายได้ต่อเดือน……………………...สถานทีท่ างาน…………………………………………….………………………………………….………...
สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ ……………………….. หมู่ที่…….……. หมู่บ้าน ..........................................................................
ถนน………………..………ตรอก/ซอย ……………………ตาบล/แขวง……………………….…………อาเภอ/เขต……………..…………
จังหวัด………………………….………รหัสไปรษณีย์…………………………… โทรศัพท์ที่บ้าน ………………….………………..…………
โทรศัพท์ที่ทางาน…………………….…โทรศัพท์มือถือ ….………....….…… E-mail address …………....…………………………...
สถานภาพการสมรสของบิดา มารดา  สมรสและอยู่ร่วมกัน  สมรส แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน  หย่าร้าง
 บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม  อื่น ๆ ……………………………………………………………………..…………..…
นักเรียนอาศัยอยู่กับ ….................................นักเรียนมีพี่น้องทั้งหมด (รวมตัวนักเรียนด้วย)………………………. คน
นักเรียนเป็นบุตรคนที่ ………………………………….……
ผู้ปกครองคนที่ 1 คือ (นาย/นาง/น.ส.)…………………………….……………... นามสกุล………….........…………………………
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น……………………………………………………..
ผู้ปกครองคนที่ 2 คือ นาย/นาง/น.ส.)…………………………….……………... นามสกุล………….........…………………………
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น……………………………………………………..
ผู้ปกครองคนที่ 3 คือ นาย/นาง/น.ส.)…………………………….……………... นามสกุล………….........…………………………
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น……………………………………………………..
 ไม่มีประวัติการแพ้ยา แพ้อาหาร  เคยมีอาการแพ้ ........................................................................................
 ไม่มีโรคประจาตัว  มีโรคประจาตัว (ระบุ) ......................................................................................................
 ไม่เคย หรือ  เคย เข้ารับการบาบัดอาการทางจิตที่ ........................................................................................
เมื่อ...................................................................................................................................................................................
 ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ
.........................................................................................................................................................................................
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ข้อมูลด้านการศึกษาของนักเรียน
นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน ………………………………………………….………….……....
สังกัด  สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (จังหวัด) ………………………….…………………...เขต ……….….….….
 สานักงานการศึกษาเอกชน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย……………………………….………………………………………..
 อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2) …..................…………………….………………
2. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2) …..................……………………………………
3. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2) …..................……………………………………
4. ผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2) …........................................……………………………………
ผลงานดีเด่น/รางวัลที่นักเรียนเคยได้รับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น..……………………….…………………......................…………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
ความสามารถพิเศษ (ดนตรี กีฬา ศิลปะ อื่น ๆ โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอมอบอานาจในการปกครองนักเรียนที่อยู่ในการปกครองของข้าพเจ้าให้แก่ผู้อานวยการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ในด้านการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าพักในหอพักของโรงเรียน
หากนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้ากระทาการใด ๆ ที่เป็นการไม่เหมาะสม หรือขัดต่อระเบียบของทางโรงเรียน
ข้ า พเจ้ า ยิ น ดี ใ ห้ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น หรื อ ครู อ าจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายด าเนิ น การตามระเบี ย บของโรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล และขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ......................................................................... ผู้มอบตัว
(.....................................................................)
ผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ ..............เดือน...........................พ.ศ..............

