
 
 

 

 

ใบมอบตัวนักเรียน 
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 

ชื่อนักเรียน (ด.ญ./น.ส.)................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ................ 
เลขประจ าตัวประชาชน    

วันที่มอบตัว........เดือน......................พ.ศ. ............ 
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................อาชพี..............................................  

สถานที่ท างาน..............................................................................................................รายได้.........................................บาท/เดือน 
โทรศัพท์ (บ้าน)..................................................................โทรศัพท์(มือถือ)......................................เกี่ยวข้องกับนักเรียน โดยเป็น 
  บิดา  มารดา  อ่ืนๆ...................................................................ขอท าใบมอบตัวนักเรียนให้ไว้ต่อโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

1. ข้อมูลเบื้องต้น   

เลขประจ าตัวนักเรียน* ...................................  (ส าหรับเจ้าหน้าท่ี)   ชั้น* ม. ....... ห้อง* ......... เลขท่ี ....... 

ชื่อนักเรียน(ด.ญ./น.ส.) .............................................................. นามสกุล .................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน(13หลัก) 

ชื่อ (อังกฤษ) ....................................................... นามสกุล …………………………... ชื่อเล่น ................ 

เกิดวันท่ี ......... เดือน .................................. พ.ศ. 25 ..............    อีเมล์ ....................................................... 
จังหวัดที่เกิด ...................................................   กลุ่มเลือด ................  เชื้อชาติ ........................................ 
สัญชาติ ................................ ศาสนา  ...................   ภาษาท่ีใช้เป็นภาษา .................  ภาษาอื่น ................... 

2. ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน 

รหัสประจ าบ้าน* บ้านเลขที่ ............... 

 หมู่ .................. ถนน .............................................................................  ต าบล ......................................... 

อ าเภอ .............................................. จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 

 

 

 

             

           

 

รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 



 
 

3. ที่อยู่ปัจจุบัน 
        ตรงกับ  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน(ตำมข้อ2) ไม่ต้องกรอกที่อยู่อีก 
  ไม่ตรงกับ  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (โปรดกรอกข้อมูลที่อยู่ข้ำงล่ำง) 

รหัสประจ าบ้าน*     บ้านเลขท่ี ................ 

หมู่ .......... ถนน .......................................................... ต าบล .............................................. อ าเภอ ..................................... 
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ .................................  

                รำยละเอียดนักเรียน  ให้ใส่เครื่อง  ลงในช่อง  

ท่ีพักอาศัย                บ้านพักรวมชุมชน      บิดา มารดา           บิดา                 มารดา 
    บ้านพักข้าราชการ   บ้านเช่า        วัด          อยู่กับญาติ 
ความด้อยโอกาส  เด็กถูกทอดท้ิง        เด็กที่ถูกท าร้ายทารุณ        เด็กยากจน 
   เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด  เด็กก าพร้า 
   ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว          บิดามารดาหย่าร้าง 
ความพิการ  พิการทางการมองเห็น     พิการทางการได้ยิน 
   พิการทางสติปัญญา          พิการทางร่างกายและสุขภาพ 
   พิการทางพฤติกรรมและอารมณ์     พิการทางออทิสติก 
   พิการซ้ าซ้อน             ขาดแคลนอาหารกลางวัน              อ่ืนๆ 

 การเดินทาง*   เดินเท้า       พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร      พาหนะเสียค่าโดยสาร 

    เดินทางจากท่ีพักถึงโรงเรียนใช้เวลา* ..................... นาที  

ระยะทางจากท่ีพักถึงโรงเรียนทางน้ า * ................................. เมตร  

ระยะทางจากท่ีพักถึงโรงเรียนทางถนน * ................................. เมตร  

สุขภำพ  น้ าหนัก* ............................ กิโลกรัม   ส่วนสูง* ............................. เซนติเมตร 

สถานศึกษาเดิม โรงเรียน ..................................................................... จังหวัด ...................................... 

 

 

 

 

           

 

 

  

   

   

  

  

 

  

 

  

   

   

 

 

 



 
 

รำยละเอียดของบิดำมำรดำ  ให้ใส่เครื่อง  ลงในช่อง  
สถานภาพสมรสบิดามารดา           จดทะเบียนสมรส               อยู่ด้วยกัน 
            แยกกันอยู่        หม้าย   หย่าร้าง     
    บิดาถึงแก่กรรม บิดาถึงแก่กรรม มารดาแต่งงานใหม่ 

มารดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม บิดาแต่งงานใหม่ 
บิดาและมารดาถึงแก่กรรม   

ข้อมูลพี่น้อง  จ านวนพี่ชาย ............... คน  จ านวนน้องชาย ............... คน 
   จ านวนพี่สาว ............... คน  จ านวนน้องสาว ............... คน 
   นักเรียนเป็นบุตรล าดับท่ี ...............   มีพีน่้องท่ีเรียนอยู่โรงเรียนนี้ ......... คน 
ข้อมูลบิดำ (ถ้ำมียศให้เขียนชื่อเต็ม)        

ชื่อบิดา(นาย/ยศ) .............................................. นามสกุล ............................................. 
 

           เลขประจ าตัวประชาชน(13หลัก) 
 

กลุ่มเลือด ..............   อาชีพ ..........................................รายได้ต่อเดือน ............................... บาท  
เบอร์โทรศัพท์ …………...................... 

ข้อมูลมำรดำ (ถ้ำมียศให้เขียนชื่อเต็ม) 
  ชื่อมารดา(นาง/น.ส./ยศ)  ................................................... นามสกุล .................................... 

 

 เลขประจ าตัวประชาชน(13หลัก) 
  

กลุ่มเลือดมารดา ..............   อาชีพ ........................................  รายได้ต่อเดือน ................................ บาท  
เบอร์โทรศัพท์มารดา* ………………………… 
ข้อมูลผู้ปกครอง (ถ้ำมียศให้เขียนชื่อเต็ม) 
        บิดาเป็นผู้ปกครอง         มารดาเป็นผู้ปกครอง 
  ถ้าบิดาหรือมารดา เป็นผู้ปกครองไม่ต้องกรอกข้อมูลข้างล่างลงชื่อก็พอ 
    ญาติเป็นผู้ปกครอง  (โปรดกรอกข้อมูลข้างล่างและระบุความสัมพันธ์) 
เลขประจ าตัวประชาชน(13หลัก) 
 

ชื่อผู้ปกครอง ............................................. นามสกุล ..................................... กลุ่มเลือด .............
อาชีพ ..................................... รายได้ต่อเดือน  ............................. บาท 
 เบอร์โทรศัพท์ ………………………… ความสัมพันธ์กับนักเรียน ............................................ 

    
 
 
 
 

             

             

             

  

   

  

  

 

  

 

 



 
 

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท้ังหมดในใบมอบตัวนี้เป็นจริงทุกประการ ข้าพเจ้าจะอบรมดูแลตักเตือนนักเรียน 
ในความปกครองของข้าพเจ้า ให้หมั่นเล่าเรียนโดยสม่ าเสมอ และประพฤติตนให้เรียบร้อยตามข้อบังคับและระเบียบของโรงเรียน
ทุกประการ ทั้งจะเป็นผู้อุปถัมภ์ค่าเล่าเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  

    ข้าพเจ้าขอมอบ  ด.ญ./น.ส.  ........................................................ ..............................................................  ให้เป็น
นักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดระฆังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

 
ลงชื่อ....................................................................ผู้ปกครอง 

         (..................................................................) 
                                                     วันที่........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสำรที่น ำมำแสดง 
1. รูปถ่าย 1 รูป 
2. ปพ.1    ช้ัน ป.6    ช้ัน ม.3  จ านวน 1 ชุด 
3. ส าเนาทะเบยีนบ้าน 1 ชุด 
 ช่ือ-สกุลนักเรยีน    ช่ือ-สกุลบิดา  
 ช่ือ-สกุลมารดา      ช่ือ-สกุลผู้ปกครอง 

       
 
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ 

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

 



 
 

หนังสือยินยอมให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
                  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
                                       วันที่........... เดือน.............................. พ.ศ. ...................... 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.).................................................... ................................................................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.............. หมู่.......... ซอย............................................. ต าบล/แขวง....................... ...................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................. จังหวัด................................................ โทรศัพท์. ......................................................... 
เป็นผู้ปกครองของ (น.ส./ด.ญ.).................................................................................................. ชั้น ม........./..................... 
ขอท าหนังสือยินยอมให้กับโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เพ่ือด าเนินการในกรณีท่ีนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้ากระท าผิดที่ 
ขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียนในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. กำรแต่งกำย ถ้านักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่ผิดระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน ข้าพเจ้าอนุญาตให้ 
โรงเรียนยึดไว้ แล้วเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบให้กับนักเรียน โดยข้าพเจ้ายินดีช าระค่าเครื่องแต่งกาย 
ที่ถูกต้องนั้นตามราคาที่โรงเรียนก าหนด 

2. ทรงผม ถ้านักเรียนมีทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ ข้าพเจ้าอนุญาต 
ให้โรงเรียนด าเนินการใดๆได้ตามความเหมาะสม 

3. กำรตกแต่งเสริมควำมงำมท่ีไม่เหมำะสมกับวัย ถ้านักเรียนไปตกแต่งเสริมความงาม ซึ่งเป็นการเสริมสวยมิใช่ 
การรักษา เช่น สักคิ้ว สักปาก เสริมจมูก ท าตา ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนลงโทษได้ตามระเบียบ 

4. กรณีชู้สำว ถ้านักเรียนประพฤติตนมีเหตุให้สันนิษฐานว่ามีพฤติกรรมเชิงชู้สาว ข้าพเจ้าจะมาพบเพื่อให้ความร่วมมือ 
แก้ไขพฤติกรรมร่วมกับโรงเรียนทันทีท่ีได้รับแจ้งจากทางโรงเรียน และยินยอมให้โรงเรียนด าเนินการตามที่โรงเรียนเห็นสมควร 

5. กำรมำโรงเรียนและขำดเรียน  ถ้านักเรียนมาถึงโรงเรียนหลังจากเวลา 7.40 น. โดยไม่มีเหตุอันสมควร 3 ครั้ง  
ใน 1 สัปดาห์ ข้าพเจ้าจะมาพบเพื่อให้ความร่วมมือแก้ไขพฤติกรรมร่วมกันกับโรงเรียนทันทีที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนถ้านักเรียน  
ในความปกครองของข้าพเจ้าไม่มาโรงเรียน หรือไม่เข้าห้องเรียนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ข้าพเจ้ายินดียอมให้โรงเรียนลงโทษ  
ตามระเบียบของโรงเรียน และจะให้ความร่วมมือโดยปฏิบัติตามค าแนะน าของโรงเรียน 

6. กระเป๋ำนักเรียน  ถ้านักเรียนใช้กระเป๋าเป้หรือกระเป๋าเคียงผิดระเบียบจากท่ีโรงเรียนก าหนดให้ ข้าพเจ้าอนุญาต 
ให้โรงเรียนยึดไว้ และซื้อกระเป๋าที่ถูกต้องจากทางโรงเรียน และข้าพเจ้ายินดีช าระเงินค่ากระเป๋าตามราคาที่โรงเรียนก าหนด  
ส่วนกระเป๋าที่ผิดระเบียบจะมารับคืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่โรงเรียนแจ้งให้ทราบ 

7. เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เช่น เครื่องเล่นเกมต่างๆ ที่หนีบผม เป็นต้น โรงเรียนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรน ามาใช้ 
หรือเล่นที่โรงเรียน ฉะนั้นถ้าหากน ามาและโรงเรียนตรวจพบ โรงเรียนจะยึดไว้ และแจ้งให้ผู้ปกครองมารับคืนภายใน 7 วัน 
นับจากท่ีโรงเรียนแจ้งให้ทราบ และถ้าสิ่งของเหล่านั้นสูญหาย ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องให้โรงเรียนรับผิดชอบ 

8. กำรน ำยำนพำหนะมำโรงเรียน ข้าพเจ้าได้รับทราบการห้ามน ารถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน เว้นแต่ 
ผู้ปกครองท าหนังสือขออนุญาตใช้ตามระเบียบของโรงเรียน หากนักเรียนฝ่าฝืน ข้าพเจ้าอนุญาตให้โรงเรียนยึดไว้ และข้าพเจ้า 
จะมารับคืนหลังจากท่ีโรงเรียนแจ้งให้ทราบ 

9. สำรเสพติด ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนตรวจสารเสพติดนักเรียนตามมาตรการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด    
และอบายมุข ถ้าโรงเรียนสงสัยว่านักเรียนเกี่ยวข้องกับสารเสพติด ข้าพเจ้าอนุญาตให้โรงเรียนส่งตัวไปตรวจสอบ  
ณ กองวิเคราะห์วัตถุเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือยืนยันอีกครั้งถ้าทราบแน่ชัดว่านักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
ข้าพเจ้ายินดีมาพบเพื่อให้ความร่วมมือแก้ไขทันทีที่ได้รับแจ้งจากทางโรงเรียน 

10. เครื่องประดับ และของมีค่ำ โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่เครื่องประดับและของมีค่า ยกเว้น สร้อยคอ  
ที่สุภาพส าหรับแขวนพระ นาฬิกาข้อมือ หากนักเรียนฝ่าฝืนโรงเรียนจะยึดไว้และแจ้งให้ผู้ปกครองมารับคืน ทั้งนี้ข้าพเจ้า 
จะมารับสิ่งของที่ทางโรงเรียนยึดไว้ด้วยตัวเอง และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อีกท้ังจะไม่ถือว่าทางโรงเรียน 
ได้กระท าละเมิดสิทธิต่อบุคคลในอันที่จะน ามาเป็นเหตุฟ้องร้องตามกฎหมาย 
 



 
 

 
11. ทะเลำะวิวำท ท ำลำยทรัพย์สิน หากมีการทะเลาะวิวาท และท าลายทรัพย์สินในโรงเรียน หรือนอกโรงเรียน  

ข้าพเจ้าจะมาพบเพื่อให้ความร่วมมือแก้ไขพฤติกรรมร่วมกับโรงเรียนทันทีที่ได้รับแจ้งจากทางโรงเรียน และจะให้ความร่วมมือ 
โดยปฏิบัติตามค าแนะน าของโรงเรียน ในกรณีที่นักเรียนได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของโรงเรียนหรือทรัพย์สิน 
ของผู้อื่น ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบชดใช้เงินตามจ านวนที่เสียหายจริง 

12. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้นักเรียนเข้ำรับกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรณีนักเรียนถูกลงโทษแล้วไม่เข็ดหลาบ 
 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความทั้งหมด และเข้าใจถูกต้องชัดเจนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
       ลงชื่อ………………….…………….……………………..        ลงชื่อ................................................................... 
         (.................................................................)            (...................................................................)  
                         ผู้ปกครอง               นักเรียน 
 
 
                                                       ว่าที่ร้อยตรี............................................................ 

               (เฉลิมรัฐ   ติ่งอ่วม) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำรับรองผู้ปกครอง 
 

 ข้าพเจ้า.............................................. ............... ผู้ปกครองของ................................................................ 
ขอท าค ารับรองให้ไว้แก่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ด.ญ./น.ส............................................................................................... เป็นผู้อยู่ในความ 
ปกครองของข้าพเจ้าจริง และเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีชื่อเสียงเสียหาย 

2. ข้อความทั้งหมดท่ีนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าเขียนไว้ในใบมอบตัว เป็นความจริงทุกประการ 
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะเอาใจใส่ ตักเตือน สั่งสอน ให้นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าเอาใจใส่การเรียน  

และมีความประพฤติท่ีถูกต้องตามข้อสัญญาที่นักเรียนได้ให้ไว้กับโรงเรียนสตรีวัดระฆังทุกประการ 
4. ถ้านักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าไม่มาโรงเรียน หรือไม่เข้าห้องเรียนโดยไม่มีเหตุผล ข้าพเจ้ายินดียอม 

ให้โรงเรียนลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน และจะให้ความร่วมมือโดยปฏิบัติตามค าแนะน าของโรงเรียน ในกรณี 
ที่นักเรียนได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของโรงเรียน หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบชดใช้เงิน 
ตามจ านวนที่เสียหายจริง 

5. ข้าพเจ้าได้อ่านคู่มือครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง จนเป็นที่เข้าใจดีแล้ว จึงยินยอมมอบ                          
ด.ญ./น.ส. ............................................................................................. . ซึ่งอยู่ในปกครองของข้าพเจ้าให้เป็นนักเรียน อยู่ในความ
ดูแลของครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นส าคัญ  
ตั้งแต่วันที่ ....... เดือน ........... พ.ศ. ................... 
 
 
 

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

      ผู้ปกครองนักเรียน                 ครูผู้รับมอบตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

ค ำสัญญำกำรเข้ำเรียนของนักเรียน 
 

 ข้าพเจ้า ด.ญ./น.ส. .............................................. ..............................................................................................................
ขอให้สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ว่า 

1. ข้าพเจ้าจะตั้งใจมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ และมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาครบ 80% ของแต่ละภาคเรียนไม่ขาดเรียน
โดยไม่จ าเป็น ในกรณีที่เจ็บป่วย ผู้ปกครองต้องน าใบลา ใบรับรองแพทย์ มายื่นเสนอขออนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนการ
สอบประจ าภาคเรียนของโรเรียนสตรีวัดระฆัง 

2. ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเชื่อฟัง และปฏิบัติตามการอบรมสั่งสอนของคุณครูทุกท่าน  เมื่อข้าพเจ้าประพฤติไม่ถูก ไม่ควร 
3. ข้าพเจ้าจะไม่ท าให้พัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนอาคารสถานที่ของโรงเรียนสตรีวัดระฆังช ารุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ

โดยเจตนา หรือโดยความคึกคะนอง ถ้าข้าพเจ้าท าให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่า
เสื่อมสภาพตามความเป็นจริง และยอมรับการพิจารณาโทษจากโรงเรียน โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. ข้าพเจ้าอ่านระเบียบของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยละเอียดแล้ว ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามทุกประการ 
5. บรรดาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในคู่มือผู้ปกครอง ครู และนักเรียน หรือที่โรงเรียนก าหนดขึ้นใหม่ก็ตาม 

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติโดยเคร่งครัด ปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ 
 
 

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

 
 
 

ค ำปฏิญำณของนักเรียน 
 ข้าพเจ้าขอให้ค าสัตย์ปฏิญาณเป็นลายลักษณ์อักษรให้ไว้แก่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ด้วยข้อความต่อไปนี้ 

1. ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะประพฤติตนแต่ในทางที่ดี มิให้เกิดความเสื่อมเสียหรือก่อความวุ่นวายแก่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
และยึดมั่นในอัตลักษณ์ของโรงเรียนว่า “กัลยาณี สตรีวัดระฆัง” 

2. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยเคร่งครัดทุกประการ 
 

 
 
ลงชื่อ.............................................................นักเรียน  

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

 


