
 

 

การมอบตัว นักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2564 และรับแบบเรียน (ทางไปรษณีย์) 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติการมอบตัว 
2.1 โรงเรียนส่งไฟลเ์อกสารการมอบตวันกัเรียนใหม่ให้ผูป้กครอง (ตามเอกสารแนบทา้ย) 
2.2 ผูป้กครองดาวน์โหลด และปร้ินเอกสารทั้งหมดที่โรงเรียนส่งไฟลใ์ห้ (3 หนา้) 
2.3 กรอกเอกสารตวับรรจงดว้ยปากกาทุกหนา้ให้ครบถว้น 
2.4 ส่งหลกัฐานเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย ์ภายในวนัเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 

 

 
 

 จัดส่งถึง   โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (งานทะเบียน) 

   210 ถนนราชวิถี แขวงบางยีข่ัน เขตบางพลัด กทม. 10700 

   โทร. 02-424-2244 ต่อ 102 

 

 

2.  หลักฐานเอกสารทั้งหมด (ท่ีต้องน าใส่ซองส่งทางไปรษณีย์) 

2.1 หลักฐานในการมอบตัวของงานทะเบียน  
2.1.1 ใบบรรจุเขา้ชั้นเรียน ใบมอบตวัเป็นนกัเรียน และหนงัสือยินยอมของบิดามารดาและ

ผูป้กครอง (ที่ทางโรงเรียนส่งไฟลใ์ห้) 
2.1.2 ส าเนาทะเบียนบา้น บิดา, มารดา, นกัเรียน ใบเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล (ถา้ม)ี จ านวน 2 ชุด 
2.1.3   ส าเนาบตัรประชาชน บิดา, มารดา, นกัเรียน จ านวน 2 ชุด 
2.1.4    ส าเนาสูติบตัร นกัเรียน จ านวน 2 ชุด 

 
 
 
 
 
 

 



2.2 หลักฐานการศึกษา 
2.2.1 นักเรียนประจ า : ระดบัประถมศึกษาปีที่ 3 - มธัยมศึกษาปีที่ 4  

 

   3.2.2  นักเรียนไป-กลับ : ระดบัประถมศึกษาปีที่ 1 - มธัยมศึกษาปีที่ 4  

 
 

      งานทะเบียน  
โทร.02-424-2244 ต่อ 102 

 



 
 
 
 

 
 

เอกสารการมอบตัวนักเรียนใหม่ 
ท่ีผู้ปกครองต้องปร้ินเพ่ือกรอกรายละเอยีด 

(เอกสารแนบท้าย) 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
ใบบรรจุนักเรียนเข้าช้ัน........................... 

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

ช่ือ – นามสกุลนกัเรียน..................................................................................................................................................
เกิดวนัที่...................... เดือน....................................พ.ศ.................................... สถานที่เกิด........................................
ต าบล/แขวง..................................... อ  าเภอ/เขต..................................จงัหวดั.............................................................. 
ที่อยูปั่จจุบนัเลขที่............................ ซอย........................................... ต าบล/แขวง...................................................... 
อ าเภอ/เขต....................................... จงัหวดั....................................... โทรศพัท์........................................................... 
โรงเรียนเดิมของนกัเรียน.................................................................... อ  าเภอ/เขต........................จงัหวดั..................... 
ชั้นที่จบการศึกษา................................................................................ ไดค้ะแนน........................................................ 
ช่ือ – นามสกุลบิดา (ถา้มียศให้เขียนตวัเต็มห้ามเขียนตวัยอ่) ....................................................................................................... 
อาชีพ............................................................................................................................................................................ 
ที่อยู ่ เลขที่.................... ซอย............................... ถนน....................................... ต าบล/แขวง..................................... 
อ าเภอ/เขต........................................................... จงัหวดั.................................... โทรศพัท.์......................................... 
ช่ือ – นามสกุลมารดา (ถา้มียศให้เขียนตวัเต็มห้ามเขียนตวัย่อ) .................................................................................................... 
อาชีพ............................................................................................................................................................................ 
ที่อยู ่ เลขที่.................... ซอย............................... ถนน....................................... ต าบล/แขวง..................................... 
อ าเภอ/เขต........................................................... จงัหวดั.................................... โทรศพัท.์......................................... 
ช่ือ – นามสกุลผู้ปกครองที่ดูแลนกัเรียนในขณะนี ้(กรณีที่มิใช่บิดาหรือมารดา) ..................................................................... 
ความสัมพนัธ์กบันกัเรียน ................................................โทรศพัท์..............................................................................  
สถานที่ติดต่อได้สะดวก 
ที่อยู ่ เลขที่.................... ซอย............................... ถนน....................................... ต าบล/แขวง..................................... 
อ าเภอ/เขต........................................................... จงัหวดั.................................... โทรศพัท.์......................................... 

 
  ลายมือช่ือ.................................................................... นกัเรียน (นักเรียนลงลายมือช่ือด้วยตนเอง) 

  ลายมือช่ือ.................................................................... บิดา/มารดา/ผูป้กครอง 
 

บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ที่ดูแล และรับผิดชอบนักเรียนอยู่ในขณะนี้ ซ่ึงจะเป็นผู้ลงช่ือก ากับในใบลาของนักเรียน
ต่อไปถ้าไม่มีลายมือช่ือของข้าพเจ้าขอให้ถือว่าเป็นใบลาที่ไม่ถกูต้อง ตลอดจนถ้ามีผู้มารับตัวโดยทีไ่ม่มีหนังสือ
ลายมือช่ือของข้าพเจ้าที่แท้จริงขออย่ามอบตัวไปเป็นอันขาด 
 

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

เลขประจ าตวั.................................. 



 
 

 

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

ประเภท.......................... 
 

ช่ือ – นามสกุลนกัเรียน.................................................................................................................................................. 
เกิดวนัที่...................... เดือน....................................พ.ศ.................................... สถานที่เกิด........................................ 
ต าบล/แขวง..................................... อ  าเภอ/เขต..................................จงัหวดั.............................................................. 
ที่อยูปั่จจุบนัเลขที่............................ ซอย........................................... ต าบล/แขวง...................................................... 
อ าเภอ/เขต....................................... จงัหวดั....................................... โทรศพัท์........................................................... 
โรงเรียนเดิมของนกัเรียน.................................................................... อ  าเภอ/เขต........................จงัหวดั..................... 
ชั้นที่จบการศึกษา................................................................................ ไดค้ะแนน........................................................ 
ช่ือ – นามสกุลบิดา (ถา้มียศให้เขียนตวัเต็มห้ามเขียนตวัยอ่) ....................................................................................................... 
อาชีพ............................................................................................................................................................................ 
ที่อยู ่ เลขที่.................... ซอย............................... ถนน....................................... ต าบล/แขวง..................................... 
อ าเภอ/เขต........................................................... จงัหวดั.................................... โทรศพัท.์......................................... 
ช่ือ – นามสกุลมารดา (ถา้มียศให้เขียนตวัเต็มห้ามเขียนตวัย่อ) .................................................................................................... 
อาชีพ............................................................................................................................................................................ 
ที่อยู ่ เลขที่.................... ซอย............................... ถนน....................................... ต าบล/แขวง..................................... 
อ าเภอ/เขต........................................................... จงัหวดั.................................... โทรศพัท.์......................................... 
ช่ือ – นามสกุลผู้ปกครองที่ดูแลนกัเรียนในขณะนี ้(กรณีที่มิใช่บิดาหรือมารดา) ..................................................................... 
ความสัมพนัธ์กบันกัเรียน ................................................โทรศพัท์..............................................................................  
สถานที่ติดต่อได้สะดวก 
ที่อยู ่ เลขที่.................... ซอย............................... ถนน....................................... ต าบล/แขวง..................................... 
อ าเภอ/เขต........................................................... จงัหวดั.................................... โทรศพัท.์......................................... 
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความที่กล่าวขา้งบนน้ีเป็นจริงทุกประการ 

  ลายมือช่ือ.................................................................... นกัเรียน (นักเรียนลงลายมือช่ือด้วยตนเอง) 

  ลายมือช่ือ.................................................................... บิดา/มารดา/ผูป้กครอง 
 

บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ที่ดูแล และรับผิดชอบนักเรียนอยู่ในขณะนี้ ซ่ึงจะเป็นผู้ลงช่ือก ากับในใบลาของนักเรียน 
ต่อไปถ้าไม่มีลายมือช่ือของข้าพเจ้าขอให้ถือว่าเป็นใบลาที่ไม่ถกูต้อง ตลอดจนถ้ามีผู้มารับตัวโดยทีไ่ม่มีหนังสือ 
ลายมือช่ือของข้าพเจ้าที่แท้จริงขออย่ามอบตัวไปเป็นอันขาด 

ต่อหนา้ 2 

 
รูปถ่ายชุดนกัเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์ 
ขนาด 1.5 น้ิว 

เลขประจ าตวั.................................. 



(2) 
 

หนังสือยินยอมของบิดามารดาและผู้ปกครอง 
 

  ขา้พเจา้(นาย,นาง,นางสาว.)...........................................................................................เก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 
   ในฐานะ.........................................ขอมอบตวั (ด.ญ.,น.ส.)........................................................................................ 
    และให้ค ามัน่สัญญาต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  ดงัต่อไปน้ี 
 

นกัเรียนซ่ึงอยูใ่นความปกครองของขา้พเจา้นั้น  ขา้พเจา้ขอรับรองว่าจะควบคุมและตกัเตือนให้ประพฤติดี  
   และหากนกัเรียนมิไดอ้ยูใ่นโอวาท ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั หรือไม่ปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผนอนัดีของโรงเรียน ขา้พเจา้ 
   ยินยอมให้โรงเรียนพิจารณาลงโทษตามระเบี ยบที่ โรงเ รียนก าหนด ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับ  
   ระเบียบแบบแผนของโรงเรียนตามหนา้ที่ของผูป้กครองทุกประการ 
 

   ขา้พเจา้ให้ความไวว้างใจในวิธีการอบรมของโรงเรียนและถา้นกัเรียนในความดูแลของขา้พเจา้ตอ้งเสีย 
    ค่าใช้จ่ายเหมือนกบันกัเรียนคนอื่นๆเป็นจ านวนเท่าใด   ขา้พเจา้ตกลงจะช าระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใชจ่้าย 
    เหล่านั้นโดยไม่ติดคา้ง  ในกรณีที่ขา้พเจา้ติดคา้งค่าธรรมเนียมการเรียน ขา้พเจา้ยินยอมเสียค่าปรับตามระเบียบ 
    ของโรงเรียน ตลอดจนพิจารณาน านกัเรียนซ่ึงอยูใ่นความดูแลของขา้พเจา้ไปศึกษาทีอ่ื่น 
 
 

      ลงช่ือ....................................................................บิดา/มารดา/ผูป้กครอง 
                   (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ....................................................................ครูผูต้รวจหลกัฐาน 
                   (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ....................................................................ครูผูรั้บมอบตวั 
                   (..................................................................) 
 
                                                                   วนัที่..........เดือน...................................พ.ศ..........



3. การรับแบบเรียนทางไปรษณย์ี 

ขั้นตอนการรับแบบเรียน 
3.1 โรงเรียนจดัส่งแบบเรียนให้ทางไปรษณีย ์โดยมีค่าจดัส่ง จ านวน 150 บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบบาทถว้น) 
3.2  โอนเขา้ บัญชี: โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  ธนาคาร: กสิกรไทย  เลขบัญชี: 068-8-52312-5 
3.3  ตั้งหัวขอ้เร่ือง (Email) ว่า "ค่าแบบเรียนนกัเรียนใหม่" และแจง้ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน ชั้นเรียน  
      ที่อยู่ในการจดัส่ง พร้อมแนบหลกัฐานการโอนเงินค่าส่งแบบเรียน มาที่ Email : narinthara@khemasiri.ac.th 

 


