รูปถ่าย 1.5 นิ้ว

ใบมอบตัวนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ประจำปีกำรศึกษำ 2563
ชื่อนักเรียน (ด.ญ./น.ส.)................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...........
เลขประจาตัวประชาชน 
วันที่มอบตัว........เดือน......................พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................................อาชีพ..............................................
สถานที่ทางาน.............................................................................................รายได้..............................บาท/เดือน
โทรศัพท์ (บ้าน).............................................โทรศัพท์ (มือถือ)..............................เกี่ยวข้องกับนักเรียน โดยเป็น
 บิดา  มารดา  อื่นๆ........................................ขอทาใบมอบตัวนักเรียนให้ไว้ต่อโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ด้วย (ชื่อ-สกุลนักเรียน)...............................................................................ชื่อเล่น.................................
เกิดวันที่........เดือน.......................พ.ศ. ................. เชื้อชาติ ...................สัญชาติ..............ศาสนา.......................
โรคประจาตัว (ถ้ามี)....................หมู่เลือด............สถานศึกษาเดิมของนักเรียน....................................................
ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน เลขที่..........หมู่ที่...........ซอย.......................ถนน......................................
ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต........................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์.......................
ที่อยู่ปัจจุบัน  ตามสาเนาทะเบียนบ้าน  เลขที่...............หมู่ที่...................ซอย.............ถนน.....................
ตาบล/แขวง......................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์.............................
ชื่อบิดา........................................................อาชีพ................................สถานที่ทางาน..........................................
รายได้...............................บาท/เดือน โทรศัพท์ (บ้าน)..................................โทรศัพท์ (มือถือ)............................
ชื่อมารดา....................................................อาชีพ................................สถานที่ทางาน..........................................
รายได้.............................บาท/เดือน โทรศัพท์ (บ้าน).....................................โทรศัพท์ (มือถือ)...........................
ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ  บิดา-มารดา  บิดา  มารดา  อื่นๆ (ระบุ)........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดในใบมอบตัวนี้เป็นจริงทุกประการ ข้าพเจ้าจะอบรมดูแลตักเตือน
นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้า ให้หมั่นเล่าเรียนโดยสม่าเสมอ และประพฤติตนให้เรียบร้อยตามข้อบังคับ
และระเบียบวินัยของโรงเรียนทุกประการ ทั้งจะเป็นผู้อุปถัมภ์ค่าเล่าเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนให้
พอใช้สอยและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
ข้าพเจ้าขอมอบ ด.ญ./น.ส. .................................................................................................................
ให้เป็นนักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดระฆังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ลงชื่อ....................................................................ผู้ปกครอง
(..................................................................)
วันที่.......เดือน..........................พ.ศ............
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เอกสำรที่นำมำแสดง
1. รูปถ่าย 2 รูป
2. ปพ.1  ชั้น ป.6  ชั้น ม.3 จานวน 1 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 ชื่อ-สกุลนักเรียน  ชื่อ-สกุลบิดา
 ชื่อ-สกุลมารดา  ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง

ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่
วันที่..........เดือน..............พ.ศ............

หนังสื อยินยอมให้ ดำเนินกำรตำมระเบียบของโรงเรียนสตรีวดั ระฆัง
โรงเรี ยนสตรี วดั ระฆัง
เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร
วันที่........... เดือน.............................. พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)...............................................................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่.............. หมู่.......... ซอย............................................. ตาบล/แขวง......................................................
อาเภอ/เขต.................................................. จังหวัด................................................ โทรศัพท์....................................
เป็ นผูป้ กครองของ (น.ส./ด.ญ.).................................................................................................. ชั้น ม........./............
ขอทาหนังสื อยินยอมให้กบั โรงเรี ยนสตรี วดั ระฆัง เพื่อดาเนิ นการในกรณี ที่นกั เรี ยนในความปกครองของข้าพเจ้า
กระทาผิดที่ขดั ต่อระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรี ยนในเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. กำรแต่ งกำย ถ้านักเรี ยนแต่งกายด้วยเครื่ องแต่งกายที่ผิดระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรี ยน ข้าพเจ้าอนุ ญาตให้
โรงเรี ยนยึดไว้ แล้วเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบให้กบั นักเรี ยน โดยข้าพเจ้ายินดีชาระค่าเครื่ องแต่งกาย
ที่ถูกต้องนั้นตามราคาที่โรงเรี ยนกาหนด
2. ทรงผม ถ้านักเรี ยนมีทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรี ยนที่กาหนดไว้ ข้าพเจ้าอนุ ญาตให้
โรงเรี ยนดาเนินการใดๆได้ตามความเหมาะสม
3. กำรตกแต่ งเสริมควำมงำมที่ไม่ เหมำะสมกับวัย ถ้านักเรี ยนไปตกแต่งเสริ มความงาม ซึ่ งเป็ นการเสริ มสวย
มิใช่การรักษา เช่น สักคิ้ว สักปาก เสริ มจมูก ทาตา ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรี ยนลงโทษได้ตามระเบียบ
4. กรณีช้ ู สำว ถ้านักเรี ยนประพฤติตนมีเหตุให้สันนิ ษฐานว่ามีพฤติกรรมเชิ งชู ้สาว ข้าพเจ้าจะมาพบเพื่อให้
ความร่ วมมือแก้ไขพฤติกรรมร่ วมกับโรงเรี ยนทันทีที่ได้รับแจ้งจากทางโรงเรี ยน และยินยอมให้โรงเรี ยนดาเนิ นการ
ตามที่โรงเรี ยนเห็นสมควร
5. กำรมำโรงเรี ยนและขำดเรียน ถ้านักเรี ยนมาถึงโรงเรี ยนหลังจากเวลา 7.40 น. โดยไม่มีเหตุอนั สมควร 3
ครั้ง ใน 1 สัปดาห์ ข้าพเจ้าจะมาพบเพื่อให้ความร่ วมมือแก้ไขพฤติ กรรมร่ วมกันกับโรงเรี ยนทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
โรงเรี ยน ถ้านักเรี ยนในความปกครองของข้าพเจ้าไม่มาโรงเรี ยน หรื อไม่เข้าห้องเรี ยนโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ข้าพเจ้า
ยินดียอมให้โรงเรี ยนลงโทษตามระเบียบของโรงเรี ยน และจะให้ความร่ วมมือโดยปฏิบตั ิตามคาแนะนาของโรงเรี ยน
6. กระเป๋ ำนักเรียน ถ้านักเรี ยนใช้กระเป๋ าเป้ หรื อกระเป๋ าเคียงผิดระเบียบจากที่โรงเรี ยนกาหนดให้ ข้าพเจ้า
อนุญาตให้โรงเรี ยนยึดไว้ และซื้ อกระเป๋ าที่ถูกต้องจากทางโรงเรี ยน และข้าพเจ้ายินดีชาระเงิ นค่ากระเป๋ าตามราคาที่
โรงเรี ยนกาหนด ส่ วนกระเป๋ าที่ผดิ ระเบียบจะมารับคืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่โรงเรี ยนแจ้งให้ทราบ
7. เครื่องมือสื่ อสำร เครื่องเสี ยง เครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ เช่ น เครื่ องเล่นเกมต่างๆ ที่หนี บผม เป็ นต้น โรงเรี ยนเห็นว่า
เป็ นสิ่ งที่ไม่สมควรนามาใช้ หรื อเล่นที่โรงเรี ยน ฉะนั้นถ้าหากนามาและโรงเรี ยนตรวจพบ โรงเรี ยนจะยึดไว้ และแจ้ง
ให้ผปู ้ กครองมารั บคื นภายใน 7 วัน นับจากที่โรงเรี ยนแจ้งให้ทราบ และถ้าสิ่ งของเหล่ านั้นสู ญหาย ข้าพเจ้าจะไม่
เรี ยกร้องให้โรงเรี ยนรับผิดชอบ

8. กำรนำยำนพำหนะมำโรงเรี ยน ข้าพเจ้าได้รับทราบการห้ามนารถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์มาโรงเรี ยน
เว้นแต่ผปู ้ กครองทาหนังสื อขออนุญาตใช้ตามระเบียบของโรงเรี ยน หากนักเรี ยนฝ่ าฝื น ข้าพเจ้าอนุ ญาตให้โรงเรี ยนยึด
ไว้ และข้าพเจ้าจะมารับคืนหลังจากที่โรงเรี ยนแจ้งให้ทราบ
9. สำรเสพติด ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรี ยนตรวจสารเสพติดนักเรี ยนตามมาตรการโรงเรี ยนสี ขาวของโรงเรี ยน
(โรงเรี ยนปลอดสารเสพติด) ถ้าโรงเรี ยนสงสัยว่านักเรี ยนเกี่ ยวข้องกับสารเสพติด ข้าพเจ้าอนุ ญาตให้โรงเรี ยนส่ งตัว
ไปตรวจสอบ ณ กองวิเคราะห์วตั ถุเสพติด กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อยืนยันอีกครั้งถ้าทราบแน่ชดั ว่านักเรี ยนเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด ข้าพเจ้ายินดีมาพบเพื่อให้ความร่ วมมือแก้ไขทันทีที่ได้รับแจ้งจากทางโรงเรี ยน
10. เครื่ อ งประดั บ และของมี ค่ ำ โรงเรี ย นไม่ อนุ ญ าตให้นัก เรี ย นใส่ เ ครื่ อ งประดับ และของมี ค่ า ยกเว้น
สร้อยคอที่สุภาพสาหรับแขวนพระ นาฬิกาข้อมือ หากนักเรี ยนฝ่ าฝื นโรงเรี ยนจะยึดไว้และแจ้งให้ผปู้ กครองมารับคืน
ทั้งนี้ขา้ พเจ้าจะมารับสิ่ งของที่ทางโรงเรี ยนยึดไว้ดว้ ยตัวเอง และจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ ทั้งสิ้ น อีกทั้งจะไม่ถือ
ว่าทางโรงเรี ยนได้กระทาละเมิดสิ ทธิ ต่อบุคคลในอันที่จะนามาเป็ นเหตุฟ้องร้องตามกฎหมาย
11. ทะเลำะวิวำท ทำลำยทรั พย์ สิน หากมี การทะเลาะวิวาท และท าลายทรั พ ย์สิ นในโรงเรี ย น หรื อนอก
โรงเรี ยน ข้าพเจ้าจะมาพบเพื่อให้ความร่ วมมือแก้ไขพฤติกรรมร่ วมกับโรงเรี ยนทันทีที่ได้รับแจ้งจากทางโรงเรี ยน
และจะให้ค วามร่ วมมื อโดยปฏิ บ ตั ิ ตามค าแนะนาของโรงเรี ยน ในกรณี ที่ นัก เรี ย นได้ก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายกับ
ทรัพย์สินของโรงเรี ยนหรื อทรัพย์สินของผูอ้ ื่น ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบชดใช้เงินตามจานวนที่เสี ยหายจริ ง
12. ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ นักเรียนเข้ ำรับกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรม กรณี นกั เรี ยนถูกลงโทษแล้วไม่เข็ดหลาบ
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความทั้งหมด และเข้าใจถูกต้องชัดเจนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

ลงชื่อ……………..………………………………..
(.................................................................)
ผูป้ กครอง

ลงชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
นักเรี ยน

ลงชื่อ........................................................
(นายประจักษ์ ประจิมทิศ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสตรี วดั ระฆัง

คำรับรองผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า........................................................... ผู้ปกครองของ................................................................
ขอทาคารับรองให้ไว้แก่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ด.ญ./น.ส. ......................................................................................................................
เป็นผู้อยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าจริง และเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีชื่อเสียงเสียหาย
2. ข้อความทั้งหมดที่นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าเขียนไว้ในใบมอบตัว เป็นความจริงทุกประการ
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะเอาใจใส่ ตักเตือน สั่งสอน ให้นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าเอาใจใส่การเรียน
และมีความประพฤติที่ถูกต้องตามข้อสัญญาที่นักเรียนได้ให้ไว้กับโรงเรียนสตรีวัดระฆังทุกประการ
4. ถ้านักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าไม่มาโรงเรียน หรือไม่เข้าห้องเรียนโดยไม่มีเหตุผล ข้าพเจ้ายินดียอมให้
โรงเรียนลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน และจะให้ความร่วมมือโดยปฏิบัติตามคาแนะนาของโรงเรียน ในกรณีที่
นักเรียนได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของโรงเรียน หรือทรัพย์สินของผู้อื่ น ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบชดใช้
เงินตามจานวนที่เสียหายจริง
5. ข้าพเจ้าได้อ่านคู่มือ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง จนเป็นที่เข้าใจดีแล้ว จึงยินยอมมอบ
ด.ญ./น.ส. .............................................................................................. ซึ่งอยู่ในปกครองของข้ าพเจ้าให้เป็น
นักเรียน อยู่ในความดูแลของครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสาคัญ
ตั้งแต่วันที่........... เดือน.............................. พ.ศ. ..........................

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

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

คำสัญญำกำรเข้ำเรียนของนักเรียน
ข้าพเจ้า ด.ญ./น.ส. .......................................................................................................... ......................
ขอให้สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ว่า
1. ข้าพเจ้าจะตั้งใจมาโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ และมี เวลาเรียนแต่ละรายวิชาครบ 80% ของแต่ละภาคเรียน ไม่
ขาดเรียนโดยไม่จาเป็น ในกรณีที่เจ็บป่วย ผู้ปกครองต้องนาใบลา ใบรับรองแพทย์ มายื่นเสนอขออนุญาตไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ก่อนการสอบประจาภาคเรียนของโรเรียนสตรีวัดระฆัง
2. ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเชื่อฟัง และปฏิบัติตามการอบรมสั่งสอนของคุณครูทุกท่าน เมื่อข้าพเจ้าประพฤติไม่ถูกไม่
ควร
3. ข้าพเจ้ าจะไม่ทาให้ พัส ดุ ครุ ภัณฑ์ ตลอดจนอาคารสถานที่ของโรงเรียนสตรีวัดระฆังช ารุด เสี ยหาย หรื อ
เสื่อมสภาพโดยเจตนา หรือโดยความคึกคะนอง ถ้าข้าพเจ้าทาให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอม
ชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าเสื่อมสภาพตามความเป็นจริง และยอมรับการพิจารณาโทษจากโรงเรียน โดยไม่มีข้อแม้
ใดๆ ทั้งสิ้น
4. ข้าพเจ้าอ่านระเบียบของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยละเอียดแล้ว ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามทุกประการ
5. บรรดาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในคู่มือผู้ปกครอง ครู และนักเรียน หรือที่โรงเรียนกาหนดขึ้นใหม่ก็ตาม
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติโดยเคร่งครัด ปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ
ลงชื่อ.............................................................นักเรียน
(.............................................................)

คำปฏิญำณของนักเรียน
ข้าพเจ้าขอทาสัตย์ปฏิญาณเป็นลายลักษณ์อักษรให้ไว้แก่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ด้วยข้อความต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะประพฤติตนแต่ในทางที่ดี มิให้เกิดความเสื่อมเสียหรือก่อความวุ่นวายแก่โรงเรียนสตรีวัด
ระฆัง และยึดมั่นในอัตลักษณ์ของโรงเรียนว่า “กัลยาณี สตรีวัดระฆัง”
2. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยเคร่งครัดทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................นักเรียน
(..............................................................)

แบบขอใช้รถจักรยำนยนต์ ปีกำรศึกษำ 2563
--------------------------------------ข้าพเจ้า (ด.ญ./น.ส.)............................................................. ชื่อสกุล................................... ..................
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่........./........... อยู่บ้านเลขที่............ หมู่........... ซอย........................................
ถนน................................... ตาบล/แขวง............................................... อาเภอ/เขต......... ...................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์......................... โทรศัพท์.................. ............................
ผู้ปกครองชื่อ.............................................................................. มีความสัมพันธ์เป็น.............................
อยู่บ้านเลขที่......... หมู่.......... ซอย.................................................... ถนน........................... ...............................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต.......................................... จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์.............................................. โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก............................................ ......................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ..................................... สี.........................
รุ่น..................................... เลขทะเบียน................................... ใบอนุญาตขับขี่เลขที่................. .........................
เพื่อ........................................................................................................................ ...............................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ซึ่ งเขียนไว้ในคู่มือครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสตรี
วัดระฆัง หากนักเรียนฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนยึดไว้และจะมารับคืนภาย
หลังจากที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบ
ลงชื่อ......................................................นักเรียน
(........................................................)
ลงชื่อ......................................................ผู้ปกครอง
(.......................................................)

แบบขอใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ปีกำรศึกษำ 2563
--------------------------------------ข้าพเจ้า (ด.ญ./น.ส.)............................................................. ชื่อสกุล................................... ..................
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่........./........... อยู่บ้านเลขที่............ หมู่........... ซอย........................................
ถนน................................... ตาบล/แขวง............................................... อาเภอ/เขต.................... ........................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย.์ ........................ โทรศัพท์..............................................
ผู้ปกครองชื่อ.............................................................................. มีความสัมพันธ์เป็น.......... ...................
อยู่บ้านเลขที่......... หมู่.......... ซอย.................................................... ถนน........................... ...............................
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต.......................................... จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์.............................................. โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก............................................ ......................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ....................................... สี.................................
รุ่น..................................... เบอร์โทร......................................... เพื่อ............................ ......................................
............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ซึ่ งเขียนไว้ในคู่มือครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสตรี
วัดระฆัง หากนักเรียนฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนยึดไว้และจะมารับคืนภาย
หลังจากที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบ
ลงชื่อ......................................................นักเรียน
(......................................................)
ลงชื่อ......................................................ผู้ปกครอง
(.....................................................)

