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               ใบสมัครนักเรียน / ใบมอบตัว 

                  โรงเรียนสุวรรณวงศ์   
              ❖❖❖❖    ระดบัช้ัระดบัช้ัระดบัช้ัระดบัช้ัน.............................น.............................น.............................น.............................    

                                                                ❖❖❖❖    ProgramProgramProgramProgram        ����    ทั่วไป ทั่วไป ทั่วไป ทั่วไป         ����    E.BoostE.BoostE.BoostE.Boosterererer            ����    EEEE----Club Club Club Club (ประถม)     (ประถม)     (ประถม)     (ประถม)         
1. ชื�อ - สกุล (ด.ช./ด.ญ.)……………………………..………………………….…ชื�อเล่น……….….……………..……..…. 
   ชื�อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)................................................................................ชื�อเล่น(ภาษาอังกฤษ)........................... 
   เลขประจาํตัวประชาชน     � - ���� - ����� - �� - �     หมูเ่ลือด.................................. 
   วัน- เดือน-ปี เกดิ………………..……….………อาย…ุ..………….ปี  เชื �อชาติ…..………….สญัชาติ…….…..……..… 
    ศาสนา……………………………..เกิดที�อําเภอ…………………………………จงัหวดั…………….……..……………… 
2. ชื�อ - สกุล บดิา………………………………………………อาย…ุ…..……ปี  โทร……………………………….……...      
    การศกึษา…………………….… อาชีพ………………………………….ที�ทํางาน………………….……………………… 
    รายได้เฉลี�ยตอ่เดือน  � 0 – 10,000      � 10,001 – 30,000     � 30,001 – 50,000      �  50,000 ขึ �นไป 
3. ชื�อ - สกุล มารดา……………………………..………………อาย…ุ………ปี   โทร……………………………….……...  
    การศกึษา………….……………  อาชีพ………………………………….ที�ทํางาน………………………….……………… 
    รายได้เฉลี�ยตอ่เดือน  � 0 – 10,000      � 10,001 – 30,000     � 30,001 – 50,000      �  50,000 ขึ �นไป 
4. บดิา - มารดา    �  อยู่ด้วยกนั     � แยกกนัอยู ่          � บิดาถงึแก่กรรม      � มารดาถงึแก่กรรม 
5. ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักเรียน    � บิดา   � มารดา   � อื�นๆ (ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน)……………………       
    ชื�อ - สกุล ผู้ปกครอง…………...…………………..……อายุ……..ปี เลขบตัรประชาชน.............................................. 
    อาชีพ……………………………….ที�ทํางาน……………………………………………โทร…………………………........  
6. นักเรียนมีพี�น้องร่วมบดิามารดาเดียวกัน…….…….คน   นกัเรียนเป็นบตุรคนที�…………ของครอบครัว 
    ชื�อพี�น้อง  1……..…………………………………………………..อาย…ุ………ปี  โรงเรียน……………………….……. 
       2…………..……………………………………………..อาย…ุ………ปี  โรงเรียน……………………….……. 
       3………………..………………………………………..อาย…ุ………ปี  โรงเรียน…………………….………. 
7. ที�อยู่ปัจจุบันของนักเรียน   � บ้านตนเอง        � บ้านเช่า       � อื�น ๆ ……………….………………...…… 
    บ้านเลขที�……………หมูที่�…….ซอย…………………ถนน………………………..………..ตําบล………….…………... 
    อําเภอ…………..……จงัหวดั………………..…….รหสัไปรษณีย์……………….โทร………..…………………………… 
8. นักเรียนมีโรคประจาํตัวคือ……………………………………………ยาที�แพ้.……………..…………………………... 
9. นักเรียนจบการศึกษาชั <น……………จากโรงเรียน……………………จงัหวดั……….………………�ไมเ่คยเข้า ร.ร. 
10. มอบตัวนักเรียนเข้าเรียนต่อชั <น.....………………..โรงเรียนสวุรรณวงศ์ หาดใหญ่  เมื�อวนัที�………………...….…… 
11. รู้จักโรงเรียนโดย � มีผู้แนะนํา   � มีญาติ – พี�น้องเรียนอยู ่ �  ได้รับจดหมาย  � อื�น ๆ………………………. 
 

  
ลงชื�อ……………………………..…….ผู้ปกครอง   ลงชื�อ………….………………..ครูผู้ รับสมคัร             
       (…………………………………...)(ตวับรรจง)                                   (…………………………...)(ตวับรรจง) 

 
(เฉพาะเจ้าหน้าที�)  เอกสารการสมัคร 

�รูปถ่ายขนาด C นิ �ว  D รูป �สําเนาทะเบียนบ้านนกัเรียน �สําเนาสตูิบตัรนกัเรียน    
�สําเนาบตัรประชาชนบดิา  �สําเนาทะเบียนบ้านบิดา �สําเนาบตัรประชาชนมารดา  �สําเนาทะเบียนบ้านมารดา 

เอกสารเพิ�มกรณีสมัครเข้าระหว่างชั <น      �หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียน                       �ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ(ถ้ามี)    
                                 �สําเนาผลการเรียนเทอมลา่สดุ         �ชําระคา่สมคัรสอบ CEE บาท 

  

 

ตดิรูปถ่าย 
ภาพสี C นิ �ว 

เลขประจําตวั………………… 

วนัสมคัร……………………… 

สาํหรบัเจ*าหน*าที่สาํหรบัเจ*าหน*าที่สาํหรบัเจ*าหน*าที่สาํหรบัเจ*าหน*าที ่   
����    อ.1 อายุไม0ครบตามเกณฑ6 (นับถึง 16 พ.ค.) 
���� นัดมอบตัว  วันท่ี..................................    
���� นัดสอบ(อ.2-ป.6) วันท่ี......................... 

ให้กาเครื�องหมาย ����    



         

 

 
ใบมอบตัวนักเรียน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองของนกัเรียน ขอทําสญัญามอบตวักบัโรงเรียนสวุรรณวงศ์มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 
C. ข้าพเจ้ายินยอมให้นกัเรียนในปกครองของข้าพเจ้า เป็นนกัเรียนของโรงเรียนสวุรรณวงศ์ตั �งแตบ่ดันี �เป็นต้นไป 
F. ข้าพเจ้าสญัญาวา่จะอบรมสั�งสอน ตกัเตือนนกัเรียนให้เป็นผู้ มีความประพฤติดี มีศีลธรรม ขยนัหมั�นเพียรในการศกึษา 
    เลา่เรียนอยู่เสมอ  และจะปกครองดแูลนกัเรียนด้านการเรียนอย่างจริงจงั สมํ�าเสมอ พร้อมทั �งร่วมแก้ปัญหากบัครูผู้สอน 
    รายวิชาและโรงเรียนในทกุภาคเรียนจนจบชั �นการศกึษา  และปฏิบติัตามระเบียบของสถานศกึษาอย่างเคร่งครัด 
D. ข้าพเจ้ายอมรับวา่นกัเรียนจะพ้นสภาพความเป็นนกัเรียน เมื�อ 

D.C ขาดเรียนติดตอ่กนัเกิน CI วนั โดยไมมี่สาเหตอุนัควร 
D.F กระทําผิด ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศกึษา ก้าวร้าวลบหลูค่รู อาจารย์ หรือกระทําผิดอื�น ๆ ซึ�งคณะกรรมการ 
      สถานศกึษามีมติให้พ้นสภาพความเป็นนกัเรียน 
D.D เสียชีวิต หรือทพุพลภาพจนไมส่ามารถเป็นนกัเรียนตอ่ไปได้ 

K. ข้าพเจ้าให้สญัญาวา่จะสนบัสนนุกิจกรรมของสถานศกึษา และจะเข้าร่วมกิจกรรมที�สถานศกึษาแจ้งให้ทราบด้วยดี 
5. ถ้านกัเรียนไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ไมว่า่ใน หรือนอกสถานศกึษา ข้าพเจ้าให้สญัญาวา่จะรับผิดชอบชดใช้ 
    คา่เสียหายที�เกิดขึ �นทกุกรณี 
6.ข้าพเจ้ารับทราบดีวา่โรงเรียนจดัทําประกนัอบุติัเหตกุลุม่ให้กบันกัเรียนทกุคน ซึ�งโรงเรียนจะรับผิดชอบตามวงเงินประกนั  
   เท่านั �น 
M. กรณีพบว่า นักเรียนเป็นบุคคลที�มีความบกพร่องตามประเภทการจาํแนกของกระทรวงศึกษาธิการ C ประการ ได้แก่  

     1. บคุคลที�บกพร่องทางการมองเห็น    4. บคุคลที�บกพร่องทางกายหรือสขุภาพ       7. บคุคลที�มีปัญหาทางพฤตกิรรมหรืออารมณ์   
     2. บคุคลที�บกพร่องทางการได้ยิน       5.  บคุคลที�มีปัญหาทางการเรียนรู้               8. บคุคลออทิสตกิ 
     3. บคุคลที�บกพร่องทางสติปัญญา       6. บคุคลที�บกพร่องทางการพดูและภาษา     9. บคุคลพิการซํ �าซ้อน 

หากนกัเรียนมีปัญหาด้านใดด้านหนึ�งอนัเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันา การเรียนรู้ และมีความบกพร่อง หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว 

ซึ�งอาจเป็นอนัตรายต่อผู้ อื�นหรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ อื�น และเป็นปัญหาต่อการเรียนรู้   ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือในการ

แก้ปัญหาอย่างเต็มที�  กรณีเป็นปัญหายืดเยื �อทางโรงเรียนขอสงวนสทิธิSพิจารณาสง่ตอ่นกัเรียนเป็นรายกรณี และข้าพเจ้ายินยอมให้ทาง

โรงเรียนพิจารณาและปฏิบตัิตามเงื�อนไขของโรงเรียนทกุประการ 

8. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ค่าเทอม) ของนักเรียน และจะชาํระค่าเทอมภายในเวลาที�โรงเรียนกาํหนด         

   มิฉะนั<นแล้ว  ข้าพเจ้ายนิยอมให้โรงเรียนดาํเนินการตามระเบียบของโรงเรียน  ซึ�งมีมาตรการดังต่อไปนี < 
 T.C ไมม่ีสทิธิSสอบตามกําหนดสอบของโรงเรียน                       T.F พกัการเรียน 
C. ข้าพเจ้ายนิยอมซํ <าชั <นหากโรงเรียนพิจารณาแล้วว่านักเรียนยงัไม่มีความพร้อมในการเลื�อนชั <น   และยนิดีปฏิบัตติาม 
    เงื�อนไขในหนังสือฉบับนี <ทุกประการ  และยนิยอม ชาํระเงนิอุดหนุนส่วนที�ขาดเพิ�มเตมิตามหลกัเกณฑ์การให้เงนิอุดหนุน    
    ของภาครัฐ   
 

**ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี�ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ  และจะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับโรงเรียน 
อย่างเตม็ที&ในการฝึกฝน อบรมนักเรียน โดยปฏิบัตติามระเบียบของโรงเรียนและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมที& 
โรงเรียนกําหนดทั�งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
 

      ลงชื�อ...............................................ผู้ปกครอง              ครูผู้ รับมอบตวั ....................................... 
            (................................................)ตวับรรจง                                                (.........................................)ตวับรรจง 


