
 

 

การมอบตัวนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2563 (ทางไปรษณย์ี) 
 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

1.1 โรงเรียนส่งไฟลเ์อกสารการมอบตวันกัเรียนใหม่ให้ผูป้กครอง (ตามเอกสารแนบทา้ย) 
1.2 ผูป้กครองดาวน์โหลด และปร้ินเอกสารทั้งหมดที่โรงเรียนส่งไฟลใ์ห ้(3 หนา้) 
1.3 กรอกเอกสารตวับรรจงดว้ยปากกาทุกหนา้ใหค้รบถว้น 
1.4 ส่งหลกัฐานเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย ์(แบบลงทะเบียน หรือ EMS) ภายในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563  
 

 
 

 จัดส่งถึง   โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (งานทะเบียน) 

   210 ถนนราชวิถี แขวงบางยีข่ัน เขตบางพลดั กทม. 10700 

   โทร. 02-424-2244 

 

 

2. หลักฐานเอกสารทั้งหมด (ที่ต้องน าใส่ซองส่งทางไปรษณย์ี) 

 2.1 หลกัฐานการช าระค่าเทอม (ผูป้กครองถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย) 

2.2 หลกัฐานในการมอบตวัของงานทะเบียน  
 

2.2.1 ใบบรรจุเขา้ชั้นเรียน ใบมอบตวัเป็นนกัเรียน และหนงัสือยนิยอมของบิดามารดาและ
ผูป้กครอง (ที่ทางโรงเรียนส่งไฟลใ์ห)้ 

2.2.2 ส าเนาทะเบียนบา้น บิดา, มารดา, นกัเรียน ใบเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล (ถา้มี) จ านวน 2 ชุด 
2.2.3 ส าเนาบตัรประชาชน บิดา, มารดา, นกัเรียน จ านวน 2 ชุด 
2.2.4 ส าเนาสูติบตัร นกัเรียน จ านวน 2 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 หลกัฐานการศึกษา 

             2.3.1 นกัเรียนไป-กลบั ชั้นประถมศึกษา 
 
หลักฐานการศึกษา 
ช้ัน ป.1  - ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียนระดบัปฐมวยัปีที่ 1-3 (ทั้งเล่ม) จ านวน 2 ชุด 
ช้ัน ป.2- ป.6 1. ใบ ปพ.1 ฉบับจริง และส าเนา จ านวน 2 ชุด 
  2. หนงัสือส่งนกัเรียนขอยา้ยมาเขา้เรียน 
 

- ขอ้มูลทะเบียนประวตัินกัเรียนที่กรอกเอกสารเรียบร้อยแลว้ (8 หนา้) 
- รูปถ่ายชุดนกัเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ รูปสี ขนาด 1 ½  น้ิว จ  านวน 1 รูป น ามาให้งานทะเบียนหลงัเปิดเทอม 
 

หมายเหตุ - กรณมีียศให้แนบส าเนาบัตรข้าราชการมาด้วย 

- น าหลักฐานมาให้ครบ มิฉะน้ันทางโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว 

- หลักฐานการมอบตัว รับรองส าเนาถูกต้องทกุแผ่น 

- หลักฐานการศึกษา รับรองเฉพาะส าเนา 

 

 

2.3.2 นกัเรียนไป-กลบั ชั้นมธัยมศึกษา 
 

หลักฐานการศึกษา 

ช้ัน ม.1 และ ม.4     - ใบ ปพ.1 ฉบับจริง และส าเนา 2 ชุด 

ช้ัน ม.2 และ ม.3     1. ใบ ปพ.1 ฉบับจริง และส าเนา 2 ชุด 

     2. หนงัสือส่งนกัเรียนขอยา้ยมาเขา้เรียน 

- ขอ้มูลทะเบียนประวตัินกัเรียนที่กรอกเรียบร้อยแลว้ (8 หนา้) 
- รูปถ่ายชุดนกัเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ รูปสี ขนาด 1 ½  น้ิว จ  านวน 1 รูป น ามาให้งานทะเบียนหลงัเปิดเทอม 
 

หมายเหตุ - กรณมีียศให้แนบส าเนาบัตรข้าราชการมาด้วย 

- น าหลักฐานมาให้ครบ มิฉะน้ันทางโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว 

- หลักฐานการมอบตัว รับรองส าเนาถูกต้องทกุแผ่น 

- หลักฐานการศึกษา รับรองเฉพาะส าเนา 
 

 

 



 

2.3.3 นกัเรียนประจ า ทุกระดบัชั้น 
 

หลักฐานการศึกษา 
ช้ัน ม.1 และ ม.4 - ใบ ปพ.1 ฉบับจริง และส าเนา จ านวน 2 ชุด 
ช้ัน ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.2, ม.3 1. ใบ ปพ.1 ฉบับจริง และส าเนา จ านวน 2 ชุด 
    2. หนงัสือส่งนกัเรียนขอยา้ยมาเขา้เรียน 
 

- ขอ้มูลทะเบียนประวตัินกัเรียนที่กรอกเอกสารเรียบร้อยแลว้ (8 หนา้) 
- รูปถ่ายชุดนกัเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ รูปสี ขนาด 1 ½  น้ิว จ  านวน 1 รูป น ามาให้งานทะเบียนหลงัเปิดเทอม 
 

หมายเหตุ - กรณมีียศให้แนบส าเนาบัตรข้าราชการมาด้วย 

- น าหลักฐานมาให้ครบ มิฉะน้ันทางโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว 

- หลักฐานการมอบตัว รับรองส าเนาถูกต้องทกุแผ่น 

- หลักฐานการศึกษา รับรองเฉพาะส าเนา 
 

 

 
 

                    งานทะเบียน 
       โทร. 02-424-2244  ต่อ 102  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

เอกสารการมอบตวันักเรียนใหม่ 
ทีผู้่ปกครองต้องปร้ินเพ่ือกรอกรายละเอยีด 

(เอกสารแนบท้าย) 
 
 
 
 



 
  เลขประจ ำตวั……………………………. 

    
  

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
ใบบรรจุนักเรียนเข้าช้ัน………..……… 

ประเภท…………………… 
 

ช่ือ – นำมสกลุนกัเรียน……………………………………………………………………………………………….
เกิดวนัที่…………เดือน……………….…….….พ.ศ………..........สถำนที่เกิด…………………………………….
ต ำบล/แขวง……………………………อ ำเภอ/เขต……………………………..จงัหวดั……………………………
ที่อยูปั่จจุบนัเลขที่………………..…..ซอย........……………………….ต ำบล/แขวง…………………………..…… 
อ ำเภอ/เขต…………………………จงัหวดั…………………………………โทรศพัท…์…………………………... 
โรงเรียนเดิมของนกัเรียน……………………………….อ ำเภอ/เขต………………………จงัหวดั………………… 
ชั้นที่จบกำรศึกษำ……….……………….…..…….ไดค้ะแนน…………………………………. 
(ถ้ามยีศให้เขียนตวัเต็มห้ามเขียนตวัย่อ) 

ช่ือ – นำมสกลุบิดำ……………………………………………………….….…อำชีพ……………………………… 
ที่อยู ่ เลขที่…………..ซอย…………………..…..ถนน…………………………ต ำบล/แขวง……………………… 
อ ำเภอ/เขต………………………………..จงัหวดั……………………………….โทรศพัท…์……………………… 
(ถ้ามยีศให้เขียนตวัเต็มห้ามเขียนตวัย่อ) 

ช่ือ – นำมสกลุมำรดำ……………………………………………………………อำชีพ…………………………….. 
ที่อยู ่ เลขที่…………..ซอย…………………..…..ถนน…………………………ต ำบล/แขวง……………………… 
อ ำเภอ/เขต………………………………..จงัหวดั……………………………….โทรศพัท…์……………………… 
ช่ือ – นำมสกลุผูป้กครองที่ดูแลนกัเรียนในขณะน้ี………………………………………..…………………………. 
สถานที่ติดต่อได้สะดวก 
ที่อยู ่ เลขที่…………..ซอย…………………..…..ถนน…………………………ต ำบล/แขวง……………………… 
อ ำเภอ/เขต………………………………..จงัหวดั……………………………….โทรศพัท…์……………………… 
 

  ลำยมือช่ือ……………………………………………นกัเรียน (นักเรียนลงลายมือช่ือด้วยตนเอง) 

ลำยมือช่ือ……………………………………………บิดำ/มำรดำ/ผูป้กครอง  
บิดำ/มำรดำ/ผูป้กครอง ซ่ึงจะเป็นผูล้งช่ือในใบลำของนกัเรียนต่อไป ถำ้ไม่มีลำยมือช่ือของขำ้พเจำ้ ขอใหถื้อวำ่เป็น
ใบลำที่ไม่ถูกตอ้ง  ตลอดจนถำ้มีผูม้ำรับตวัโดยที่ไม่มีหนงัสือลำยมือช่ือของขำ้พเจำ้ที่แทจ้ริง ขออยำ่มอบตวัไปเป็น
อนัขำด 
 

    ครูผูรั้บมอบตวั…………………………………………… 
    วนัที่………….เดือน…………………….พ.ศ………….. 



 
          เลขประจ ำตวั……………………….. 

  
 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
ใบมอบตัวเป็นนักเรียนเข้าช้ัน.................... 

                                                      ประเภท.......................... 
 

ช่ือ – นำมสกลุนกัเรียน…………………………..……………………………………………………………………….
ศำสนำ…………………….......เกิดวนัที่………..……..……..เดือน………………………….พ.ศ……………………. 
สถำนที่เกิดต ำบล/แขวง………………………….…อ ำเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………. 
ที่อยูปั่จจุบนั เลขที่………….…..หมู่………………หมู่บำ้น……………………………ซอย………………………….. 
ต ำบล/แขวง………………….…………..อ ำเภอ/เขต………….…………………จงัหวดั……………………………… 
รหสัไปรษณีย…์…………………………….โทรศพัท…์………………………………………………………………. 
โรงเรียนเดิมของนกัเรียน…………………………….………………….อ ำเภอ/เขต…………………………………….
จงัหวดั……………..…………………ชั้นที่จบกำรศึกษำ……………..………..…….ไดค้ะแนน……………………… 
(ถ้ามยีศให้เขียนตวัเต็มห้ามเขียนตวัย่อ) 

ช่ือ – นามสกลุบิดา…………………………………..……………….……………อาชีพ………………………………. 
ต ำแหน่ง……………………………………………โทรศพัทท์ี่ท  ำงำน…………………………………………………. 
(ถ้ามยีศให้เขียนตวัเต็มห้ามเขียนตวัย่อ) 

ช่ือ – นำมสกลุมำรดำ………………………………..……………….……………อำชีพ………………………………. 
ต ำแหน่ง……………………………………………โทรศพัทท์ี่ท  ำงำน…………………………………………………. 
ช่ือ – นำมสกลุผูป้กครองที่ดูแลนกัเรียนในขณะน้ี(กรณีที่มิใช่บิดำ,มำรดำ)…………………………………………..… 
เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนโดยเป็น…………………………ที่อยูเ่ลขที่……………หมู่………หมู่บำ้น……………………… 
ซอย…………………..………..ถนน……………………………….ต ำบล/แขวง……………………………….…….. 
อ ำเภอ/เขต………………………………..จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย…์……………………….
โทรศพัท…์………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมที่กล่ำวขำ้งบนน้ีเป็นจริง 
 
   ลำยมือช่ือ……………………………………………นกัเรียน (นักเรียนลงลายมือช่ือด้วยตนเอง) 
   ลำยมือช่ือ……………………………………………บิดำ/มำรดำ/ผูป้กครอง  
บิดำ/มำรดำ/ผูป้กครอง ที่ดูแล และรับผดิชอบนกัเรียนอยูใ่นขณะน้ี ซ่ึงจะเป็นผูล้งช่ือก ำกบัในใบลำของนกัเรียนต่อไป 
ถำ้ไม่มีลำยมือช่ือของขำ้พเจำ้ขอใหถื้อวำ่เป็นใบลำที่ไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนถำ้มีผูม้ำรับตวัโดยที่ไม่มีหนงัสือลำยมือช่ือของ
ขำ้พเจำ้ที่แทจ้ริงขออยำ่มอบตวัไปเป็นอนัขำด 

ต่อหนำ้ 2 

 



(2) 
 
 
 

 

หนงัสือยนิยอมของบิดำมำรดำและผูป้กครอง 
 

  ขำ้พเจำ้(นำย,นำง,นำงสำว.).……………………………………………………....……เก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 
   ในฐำนะ………….……..…..ขอมอบตวั (ด.ญ.,น.ส.)…………………...……………………………………….…. 
    และใหค้  ำมัน่สญัญำต่อผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  ดงัต่อไปน้ี 
 
   นกัเรียนซ่ึงอยูใ่นควำมปกครองของขำ้พเจำ้นั้น  ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่จะควบคุมและตกัเตือนใหป้ระพฤติดี  
    และหำกนกัเรียนมิไดอ้ยูใ่นโอวำท ฝ่ำฝืนขอ้บงัคบั หรือไม่ปฏิบติัตำมระเบียบแบบแผนอนัดีของโรงเรียน ขำ้พเจำ้ 
    ยนิยอมใหโ้รงเรียนพจิำรณำลงโทษตำมระเบียบที่โรงเรียนก ำหนด ยอมรับและปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบั ระเบียบแบบแผน 
    ของโรงเรียนตำมหนำ้ที่ของผูป้กครองทุกประกำร 
 

   ขำ้พเจำ้ใหค้วำมไวว้ำงใจในวธีิกำรอบรมของโรงเรียนและถำ้นกัเรียนในควำมดูแลของขำ้พเจำ้ตอ้งเสีย 
    ค่ำใชจ่้ำยเหมือนกบันกัเรียนคนอ่ืนๆเป็นจ ำนวนเท่ำใด   ขำ้พเจำ้ตกลงจะช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเรียนและค่ำใชจ่้ำย 
    เหล่ำนั้นโดยไม่ติดคำ้ง  ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ติดคำ้งค่ำธรรมเนียมกำรเรียน ขำ้พเจำ้ยนิยอมเสียค่ำปรับตำมระเบียบ 
    ของโรงเรียน ตลอดจนพจิำรณำน ำนกัเรียนซ่ึงอยูใ่นควำมดูแลของขำ้พเจำ้ไปศึกษำที่อ่ืน 
 
 

      ลงช่ือ…………………………………………..บิดำ/มำรดำ/ผูป้กครอง 
                 (..........................................................) 
 
     ลงช่ือ…………………………………………..ครูผูต้รวจหลกัฐำน 
             (…………………………………………..) 
 
     ลงช่ือ…………………………………………..ครูผูรั้บมอบตวั 
             (………………………………………….)  
 
 
                                                                    วนัที่….….เดือน…………………….พ.ศ…….....


