
ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารที่ต้องกรอกเพิม่เติมไว้บริเวณจุดรับรายงานตัวแล้ว เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการมอบตัว ผูป้กครองสามารถพมิพ์เอกสารตามแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลกอ่นนํามอบตัวได้  

เอกสารหลักฐานและการเรียงลําดับเอกสารประกอบการมอบตัว 

� แบบบันทึกข้อมลูนักเรียน  
� สําเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน 
� สําเนาทะเบียนบ้าน บิดา(ผู้ใหก้ําเนิด) 
� สําเนาทะเบียนบ้าน มารดา(ผู้ให้กําเนิด) 
� สําเนาทะเบียนบ้าน ผูป้กครอง(เฉพาะกรณีไม่ได้อยู่กับบดิาหรือมารดา) 
� สําเนาสูติบัตร 
� เอกสารประกอบอื่น(ถ้ามี) 
� ใบสมัครสมาชิกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนดบีุกพงังาวิทยายน 
� ใบมอบตัวนักเรียนและหนังสือพันธสญัญา (หน้า-หลงั) 
� รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว (3 ซ.ม. x 4 ซ.ม.)  
      ติดในแบบฟอร์มรายการที่ 1 และรายการสุดท้าย 

สําหรับเอกสารการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา (ปพ.1 ฉบับจบการศึกษา) ให้นํามาให้ภายในวันท่ี 8 เมษายน 2565  

 

 

 

 

 

 

 



             แบบบนัทึกขอมลูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

 

เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน                                                                       ............................ 
 
 

คำนำหนา................ชื่อ............................................. สกุล................................................ชือ่เลน................ เพศ  ชาย    หญิง 

เกิดวันที่...................................................... ศาสนา.........................................เชื้อชาติ..........................สัญชาติ.................................. 

หมูโลหิต   A (เอ)       B (บี)       O (โอ)       AB (เอบี)     น้ำหนัก................กิโลกรัม   สวนสูง................เซนติเมตร  

 พิการ(ระบุ).........................  ไมพิการ        หมายเลขโทรศัพท............................................... มีพ่ีนอง.......... คน (นับตัวเอง)  

นักเรียนเปนบุตรคนที่ ......... ปจจุบันมีพ่ีหรือนองเรียนที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จำนวน...........คน อยูชั้นมัธยมศึกษาปที่............  

สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษา จากโรงเรียน ..................................................................... อำเภอ/เขต.................................................

จังหวัด……………………………ปการศึกษาที่จบ 2564 ปพุทธศักราชที่จบการศึกษา 2565  

นักเรียน เคยเปนนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มีเลขประจำตัว …………… ไมเคยเปนนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน     

ทีอ่ยูตามทะเบียน บานเลขที่....................... หมูที่...................... ซอย...................................... ถนน.................................................... 

ตำบล/แขวง........................................................ อำเภอ/เขต................................................... จังหวัด................................................. 

ทีอ่ยูปจจุบันติดตอได บานเลขที.่.............................. หมูที่...................... ซอย...................................... ถนน..................................... 

ตำบล/แขวง........................................................ อำเภอ/เขต................................................... จังหวัด................................................. 

รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพท................................................ โดยอาศัยอยูกับ................................................................ 

ระยะทางจากบานมาโรงเรียน.................กิโลเมตร วิธีเดินทางมาโรงเรียน...............................................................................................   

คาใชจายในการเดินทางตอวัน................บาท 

ชื่อ-สกุล บิดา...................................................................................... อาชีพ......................................รายไดตอเดือน............................ 

ชื่อ-สกุล มารดา.................................................................................. อาชีพ......................................รายไดตอเดือน............................ 

หมายเลขโทรศัพทบิดา.................................................     หมายเลขโทรศัพทมารดา................................................................. 

สถานภาพบิดา-มารดา  อยูดวยกัน      แยกกันอยู    หยาราง    บิดาถึงแกกรรม     มารดาถึงแกกรรม 

ผูปกครองคือ บิดา  มารดา บุคคลอ่ืนๆ มคีวามสัมพันธกับนักเรียนเปน ............................................................................... 

ชื่อ-สกุล ผูปกครอง...................................................................... อาชีพ.............................................. รายไดตอเดือน........................... 

หมายเลขโทรศัพทผูปกครอง........................................   

                                         ลงชื่อนักเรียน ......................................................  

                            (.........................................................) 
                 วันท่ี .......... เดือน....................... พ.ศ. .............. 
 

 

 

 - - - -  

 / /  

 
 

ติดรูปถ่าย 

 

     ผูตรวจสอบ ................................................... 

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

                                

บันทึกอ่ืน ๆ (ถามี) 
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... 



             แบบบนัทึกขอมลูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565 

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

 

เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน                                                                       ............................ 
 
 

คำนำหนา................ชื่อ............................................. สกุล................................................ชือ่เลน................ เพศ  ชาย    หญิง 

เกิดวันที่...................................................... ศาสนา.........................................เชื้อชาติ..........................สัญชาติ.................................. 

หมูโลหิต   A (เอ)       B (บี)       O (โอ)       AB (เอบี)     น้ำหนัก................กิโลกรัม   สวนสูง................เซนติเมตร  

 พิการ(ระบุ).........................  ไมพิการ        หมายเลขโทรศัพท............................................... มีพ่ีนอง.......... คน (นับตัวเอง)  

นักเรียนเปนบุตรคนที่ ......... ปจจุบันมีพ่ีหรือนองเรียนที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จำนวน...........คน อยูชั้นมัธยมศึกษาปที่............  

สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษา จากโรงเรียน ..................................................................... อำเภอ/เขต.................................................

จังหวัด……………………………ปการศึกษาที่จบ 2564 ปพุทธศักราชที่จบการศึกษา 2565  

นักเรียน เคยเปนนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มีเลขประจำตัว …………… ไมเคยเปนนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน     

ทีอ่ยูตามทะเบียน บานเลขที่....................... หมูที่...................... ซอย...................................... ถนน.................................................... 

ตำบล/แขวง........................................................ อำเภอ/เขต................................................... จังหวัด................................................. 

ทีอ่ยูปจจุบันติดตอได บานเลขที.่.............................. หมูที่...................... ซอย...................................... ถนน..................................... 

ตำบล/แขวง........................................................ อำเภอ/เขต................................................... จังหวัด................................................. 

รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพท................................................ โดยอาศัยอยูกับ................................................................ 

ระยะทางจากบานมาโรงเรียน.................กิโลเมตร วิธีเดินทางมาโรงเรียน...............................................................................................   

คาใชจายในการเดินทางตอวัน................บาท 

ชื่อ-สกุล บิดา...................................................................................... อาชีพ......................................รายไดตอเดือน............................ 

ชื่อ-สกุล มารดา.................................................................................. อาชีพ......................................รายไดตอเดือน............................ 

หมายเลขโทรศัพทบิดา.................................................     หมายเลขโทรศัพทมารดา................................................................. 

สถานภาพบิดา-มารดา  อยูดวยกัน      แยกกันอยู    หยาราง    บิดาถึงแกกรรม     มารดาถึงแกกรรม 

ผูปกครองคือ บิดา  มารดา บุคคลอ่ืนๆ มคีวามสัมพันธกับนักเรียนเปน ............................................................................... 

ชื่อ-สกุล ผูปกครอง...................................................................... อาชีพ.............................................. รายไดตอเดือน........................... 

หมายเลขโทรศัพทผูปกครอง........................................   

                                         ลงชื่อนักเรียน ......................................................  

                            (.........................................................) 
                 วันท่ี .......... เดือน....................... พ.ศ. .............. 
 

 

 

 - - - -  

 / /  

 
 

ติดรูปถ่าย 

 

     ผูตรวจสอบ ................................................... 

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

                                

บันทึกอ่ืน ๆ (ถามี) 
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... 



เลขท่ีสมาชิก................................................... 
 

 
 
 
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน (ส.ป.ด.) 

 
เขียนท่ี........................................................................... 

 

วันท่ี...............เดือน........................................พ.ศ............... 
 

เรียน นายกสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
 ข�าพเจ�า(นาย/ นาง/ นางสาว).............................................................................................เป�นผู�ปกครองของ 
(เด็กชาย/ เด็กหญิง / นาย /นางสาว)......................................................................ซึ่งเข�าเรียนชั้น ม. ........../.............. 
ขอสมัครเข�าเป�นสมาชิกสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับ
ของสมาคมทุกประการ 
 ข�าพเจ�ามีคุณสมบัติท่ีจะเป�นสมาชิกของสมาคม เพราะ 

จ เป�นครูหรือเคยเป�นครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
จ เป�นผู�ปกครองนักเรียน หรือเคยเป�นบิดามารดาของนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
จ เป�นศิษย์เก�าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
จ เป�นคู�สมรสของครู บิดามารดา หรือผู�ปกครองนักเรียน 
จ เป�นผู�ทรงคุณวุฒิ หรือผู�อุปการะสถาบัน 

ข�าพเจ�าเกิดวันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ........................สัณชาติ................................... 

อาชีพ..................................................ภรรยา/สามี ชื่อ............................................................................................... 

ท่ีอยู�บ�านเลขท่ี................................หมู�ท่ี.........ตรอก/ซอย.........................................ถนน............................................ 

ตำบล.....................................................อำเภอ....................................................จังหวัด........................................... 

รหัสไปรษณีย์.................................โทร(บ�าน)............................................................................................................. 

สถานท่ีทำงาน........................................................................................................................................................... 

ตำบล.....................................................อำเภอ...................................................จังหวัด............................................ 

รหัสไปรษณีย์...................................โทร(ที่ทำงาน)..................................................................................................... 

 
ลงช่ือ.........................................................................ผู�สมัคร 

                                                                              (                                                  ) 



 

ใบมอบตัวนักเรียนเข�าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ที ่...../....... ป�การศึกษา ............ 

ช่ือนักเรียน (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)...............................................................................เลขประจ�าตัวนักเรียน....... ................... 

                                     เลขประจ�าตัวประชาชน       

มอบตัววันท่ี.........เดือน.............................พ.ศ. ........  

    ข�าพเจ�า(ผู�ปกครอง) (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อายุ.......ป� สัญชาติ.......... 

เชื้อชาติ.........ศาสนา..........................ท่ีอยู�ป�จจุบันที่สามารถติดต�อได�เลขที่..............หมู�ที่........ตรอก/ซอย.................................

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

โทรศัพท์บ�าน.....................................โทรศัพท์มือถือ........................................... สถานท่ีท�างาน...... ............................................. 

เลขที่..............หมู�ที่............ ต�าบล..................................อ�าเภอ...........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์........... ....... 

โทรศัพท์........................................ 

  ข�าพเจ�าเป�นผู�ปกครองตามกฎหมาย โดยเกี่ยวข�องเป�น................................................................ของนักเรียนชื่อ 

(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)..................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่.... .../..........ป�การศึกษา................. 

นักเรียนมีผู�ปกครองดังนี้ 

  ผู�ปกครอง คนท่ี 1 (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................เกี่ยวข�องกับนักเรียนโดย

เป�น.................. บ�านเลขท่ี............หมู�ที่........ตรอก/ซอย..................... ....ถนน..............................ต�าบล........................................ 

อ�าเภอ................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์มือถือ.............................................  

  ผู�ปกครอง คนท่ี 2 (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................เกี่ยวข�องกับนักเรียนโดย

เป�น.................. บ�านเลขท่ี............หมู�ที่........ตรอก/ซอย.........................ถนน............................. .ต�าบล........................................ 

อ�าเภอ................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์มือถือ ............................................. 

  ข�าพเจ�าขอมอบอ�านาจในการปกครองนักเรียนท่ีอยู�ในการปกครองของข�าพเจ�าให�แก�ผู�อ�านวยการโรงเรียน 

ดีบุกพังงาวิทยายน และขอสัญญาว�าจะคอยก�ากับดูแลและเอาใจใส� ตักเตือนสั่งสอนนักเรียนท่ีอยู�ในปกครองให�ต้ังใจศึกษา เอา

ใจใส�ต�อการเรียนอย�างสม่�าเสมอ และจะอบรมให�ประพฤติ และปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับของโรงเรียนอย�างเคร�งครัด และ

จะให�ความร�วมมือกับทางโรงเรียนอย�างเต็มความสามารถ หากนักเรียนกระท�าผิดต�อกฎระเบียบข�อบังคับของโรงเรียน ข�าพเจ�า

ยินดีให�โรงเรียนพิจารณาด�าเนินการลงโทษตามกฎระเบียบของโรงเรียนตามควรแก�กรณี 

  ข�าพเจ�าได�อ�านข�อความข�างต�นครบถ�วนดีแล�ว จึงลงลายมือชื่อไว�เป�นส�าคัญ 

 

     ลงชื่อ................................................ผู�ปกครอง 

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

     ลงชื่อ...............................................ผู�อ�านวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  

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

     วันท่ี.....เดือน..............................พ.ศ........  

 

รูป 

เครื�องแบบ 

นักเรียน  

(นิ �วครึ�ง) 



   

    หนังสือพันธสัญญา 

                                                  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

ช่ือนักเรียน................................................................เลขประจ�าตัว.........................ชั้นมัธยมศึกษ าป�ที่........./............ 

------------------------------------------------------ 

 ข�าพเจ�า (ระบุชื่อผู�ปกครอง).....................................................................อายุ..............ป� อาชีพ.. ...................... 

เกี่ยวข�องกับนักเรียนในฐานะ.......................ป�จจุบันอยู�บ�านเลขที่.................หมู�.................หมู�บ�าน............................... 

ต�าบล....................................อ�าเภอ..................................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท์ ............................... 

ขอท�าหนังสือพันธสัญญา ไว�ต�อผู�อ�านวยการสถานศึกษาหรือผู�ที่ได�รับมอบหมาย ดังน้ี 

 ในฐานะผู�ปกครอง ขอให�พันธสัญญาต�อผู�อ�านวยการสถานศึกษาหรือผู�ที่ได�รับมอบหมาย ดังนี้ 

    1. จะอบรมดูแลนักเรียนในความปกครองของท�านในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับของโรงเรียนอย�าง

เคร�งครัด 

    2. ยินดีท่ีจะให�ความร�วมมือกับโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมส�งเสริมนักเรียนท่ีประพฤติดี ประพฤติชอบ และเฝ�า

ระวัง ป�องกัน และแก�ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม�พึงประสงค์ หากนักเรียนฝ�าฝ�นระเบียบ ข�อบังคับของโรงเรียน ยินยอมให�

โรงเรียนลงโทษนักเรียนเพื่อให�เป�นประโยชน์ต�อตัวนักเรียน ต�อโรงเรียน และสังคมได�ตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

    3. หากนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ ถึงขั้นท�าทัณฑ์บน และท�าบันทึกข�อตกลงพฤติกรรมนักเรียน ในฐานะ

ผู�ปกครองยินยอมท่ีจะปฏิบัติ ด�วยการท�าทัณฑ์บน ท�าบันทึกข�อตกลงพฤติกรรมนักเรียน โดยมีสาระส�าคัญในพันธสัญญาไว�ว�า 

    3.1 เม่ือนักเรียนถูกลงโทษถึงข้ันถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต� 50 คะแนนขึ้นไป ผู�ปกครองต�องยินยอมให�

นักเรียนเข�าร�วมกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมหรือบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยผู�ปกครองต�องสนับสนุนค�าใช�จ�ายตลอด

ระยะเวลาเข�าร�วมกิจกรรมนั้นๆ 

    3.2 นักเรียนผู�ใดที่ต�องเข�าร�วมกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมหรือบ�าเพ็ญประโยชน์ นักเรียนจะหลีกเล่ียงไม�ได� 

    3.3 ในกรณีที่นักเรียนยังคงเหลือคะแนนความประพฤติและจะจบการศึกษาต�องบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับคะแนน

พฤติกรรม ในกรณีท่ีนักเรียนไม�ปฏิบัติกิจกรรม ทางโรงเรียนจะชะลอการออกหลักฐานการจบการศึกษาและใบรับรอง

ประพฤตินักเรียน 

    3.4 ในกรณีท่ีนักเรียนในความปกครองของท�านกระท�าผิดวินัยหรือท�าลายทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สิน

ของผู�อ่ืนเสียหาย ผู�ปกครองจะต�องรับผิดชอบชดใช�ค�าเสียหายทั้งหมด 

  4. ยินยอมให�นักเรียนในความปกครองของท�านเข�ารับการตรวจหาสารเสพติดและปฏิบัติตามมาตรการป�องกันยา

เสพติดโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

  ข�าพเจ�าได�รับทราบและพร�อมปฏิบัติตามพันธสัญญาอย�างเคร�งครัด 

ลงชื่อ...............................................ผู�ปกครอง  ลงชื่อ.................................................นักเรียน 

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


