
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทกุประการ 

ลงชื่อ ………..……………………………………………………………….. ผูป้กครอง 

(………………………………………………………………………………………………………) 

.................................................. ผูร้ับสมัคร  ......................................................... ผูต้รวจหลกัฐาน  ............................................ ผูร้ับเงนิ 

โรงเรียนธีรธาดา พษิณุโลก 

ใบสมคัร 
458  หมู่ 3  ต ำบลสมอแข  อ ำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 

โทรศัพท์ 0-5522-3300  โทรสำร 0-5598-7058 
 

ชื่อ เด็กชาย / เด็กหญิง  ……………………………….…………………… นามสกุล ……………………………..………………………….. 
Name Master / Miss ……………………………...…..………………… Surname ……………….……………………………………… 
วัน/เดือน/ปี เกิด ……………………….……………  นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 25…..……  อายุ ……..…..ปี …..….…..เดือน 
ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียนที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี …..…………. หมู่ที่ ……..……… ชื่อหมู่บ้าน …………………………..……….. 
ซอย ................................................... ถนน ........................................................... ต ำบล .................................................... 
อ ำเภอ ............................................................. จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ................................. 
โทรศัพท์บ้ำน .............................................................................. 

ชื่อบิดา ....................................................................... อำชพี (ถ้ำรับรำชกำร, รับจำ้ง, ระบุประเภทด้วย) ............................................ 
ศำสนำ ..................... สถำนที่ท ำงำน ............................................................ โทรศัพท์ที่ท ำงำน ............ ............................... 
โทรศัพท์บ้ำน .........................................  โทรศัพท์มือถือ ................................ E-mail : …………………………………….……….. 

ชื่อมารดา ................................................................... อำชพี (ถ้ำรับรำชกำร, รับจำ้ง, ระบุประเภทด้วย) .............................................. 
ศำสนำ ..................... สถำนที่ท ำงำน ............................................ ........... โทรศัพท์ที่ท ำงำน ................................................ 
โทรศัพท์บ้ำน .........................................  โทรศัพท์มือถือ ................................ E-mail : ………………..……………..…….……….. 

ชื่อผู้ปกครอง ................................................................ อำชีพ (ถ้ำรับรำชกำร, รับจ้ำง, ระบุประเภทด้วย) ............................................ 
ศำสนำ ..................... สถำนที่ท ำงำน ............................................................ โทรศัพท์ที่ท ำงำน ........................................... 
โทรศัพท์บ้ำน .........................................  โทรศัพท์มือถือ ................................ E-mail : ……………………………….….……….. 

มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนชั้น ...................................................... ในปีกำรศึกษำ ....................................... 
เคยเรียนอยู่ที่โรงเรียน .......................................................... สอบไล่ได้ชั้น ................... หรือก ำลังเรียนอยู่ชั้น ....... ............ 
ปีกำรศึกษำ ........................................ เหตุที่ย้ำย ................. .................................................................................................. 
 

หลกัฐานทีน่ ามาแสดง ได้แก่ 
⃝  ส ำเนำทะเบียนบำ้น   ⃝  ส ำเนำสูติบตัร  ⃝  ใบ ปพ. 1 ………………. 
⃝  บตัรสุขภำพ   ⃝  ใบ ปพ. 9   ⃝  รูปถ่ำยขนำด 1 น้ิว ................ รูป 
⃝  อ่ืน ๆ ..................................................................... 

ติดรูปขนำด 1 น้ิว 

57

...................



ข้อมลูนกัเรียน 

เพ่ือประกอบการพิจารณาเข้าเป็นนักเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 
ปีการศึกษา 25 ………… 

(กรุณากรอกรายละเอียดหรือท าเครื่องหมายหน้าข้อความให้ชัดเจน) 
  

1. ข้อมูลส่วนตัว  ชื่อ – สกุลนักเรียน ........................................................................................ ชื่อเล่น ................................ 
เพศ   ชาย   หญิง เกิดวันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. .............. ปจัจุบันอายุ .......... ปี ........... เดือน 
เชื้อชาติ .................................. สัญชาติ ............................... นับถือศาสนา ............................ ................ 
น้ าหนัก .......................................... กิโลกรัม ส่วนสูง ...................................... เซนติเมตร 
 ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ .................................................................................. มีความเก่ียวข้องเป็น ..................... .... 
อยู่ที่บ้านเลขที่ ............................. หมู่ที่ ................ ถนน .................................................. ต าบล ........................................... 
อ าเภอ ...................................................... จังหวัด .................................................. รหสัไปรษณีย์ ........................................ 
โทรศัพท์ .......................................... E-mail................................................................................ 

2. นักเรียนที่ท่านน ามาสมัครเข้าเรียนเป็นบุตรคนที่ ................. เดิมเคยศึกษาที่โรงเรียน ......................................................... 
ต าบล ......................................... อ าเภอ ..................................... จังหวัด .......................... ......... รหสัไปษณีย์ ...................... 

3. พี่น้องหรือญาติที่เคยศึกษษหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก จ านวน ........... คน หากมีกรุณาระบุชื่อ – สกุล 
1. …………………………………..…………………………………………………….. ชั้น ..................... ปีที่เขา้ศึกษา .................................... 
2. …………………………………..…………………………………………………….. ชั้น ..................... ปีที่เขา้ศึกษา .................................... 

4. นักเรียนของท่านจะเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีใด 
 รถส่วนตัว   รถครูรับส่ง   รถโดยสาร   อ่ืนๆ .................................... 

ระยะเวลาเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนประมาณ ...................... ชั่วโมง ................................... นาที 
5. หากนักเรียนของท่านอยู่ต่างจังหวัด หรืออยู่ไกลจากโรงเรียน จะให้พักอาศัยกับผู้ใด (กรุณาระบุชื่อผู้ที่จะพักอาศัยด้วย) 

ชื่อ – สกุล ........................................................................... มีความสัมพันธ์กับผู้สมัครในฐานะเป็น .............................. ......... 
6. นักเรียนมีความสนใจหรือความสามารถพิเศษในด้านใด 

 คณิตศาสตร์    ภาษาไทย    ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 วิทยาศาสตร์    ภาษาอังกฤษ   อ่ืนๆ ........................................... 

7. บุตรหลานของท่านเคยเข้าประกวดหรือแข่งขันกิจกรรมด้านหนึ่งด้านใดหรือไม่ 
 เคย    ไม่เคย 

ถ้าเคย จ านวนครั้งที่เข้าประกวด/แข่งขันกิจกรรม ..................... ครั้ง จ านวนครั้งที่ได้รับรางวัล .................. ครั้ง 
ประเภทที่เข้าประกวด/แข่งขัน ...................................................... จากสถาบัน/หน่วยงาน ....................... .................... 
ประเภทที่เข้าประกวด/แข่งขัน ...................................................... จากสถาบัน/หน่วยงาน ........................................... 
ประเภทที่เข้าประกวด/แข่งขัน ...................................................... จากสถาบัน/หน่วยงาน ....................... ....................  

8. บุตรหลานของท่านไม่ชอบวิชาใดมากที่สุด 
 คณิตศาสตร์    ภาษาไทย    ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 วิทยาศาสตร์    ภาษาอังกฤษ   อ่ืนๆ ........................................... 

9. ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ ……………………………………………………………….. จากหน่วยงาน …………………………………………………….. 
ชั้น / ปีการศึกษา ................................... ผู้ให้ทุน ................................................ เงื่อนไขการรับทุน ..........................................  

 

 

ติดรูปถ่าย 1 นิว้ 



10. เมื่อมีเวลาว่าง บุตรหลานของท่านชอบท ากิจกรรมใด 
 วาดภาพ    ร้องเพลง    ดูทีวี ประเภท ................................ 
 อ่านหนังสือ    เล่นกีฬา ..........................  อ่ืนๆ ............................................... 

11. บุตรหลานของท่านชอบอ่านหนังสือประเภทใด 
 การ์ตูน    นิทาน    ความรู้ทั่วไป 
 ปริศนาค าทาย   แบบเรียน    อ่ืนๆ ................................................ 

12. บุคลิกภาพเด่นของเด็ก …………………………………………………….. บุคลิกภาพของเด็กท่ีควรปรับปรุง ............................................. 
13. ค าพูดที่เด็กชอบพูด ……………………………………………………………. ของเล่นที่โปรด ……………………………………………………………… 
14. เด็กสนิทกับใครมากท่ีสุดในบ้าน ………………………………………… ปัญหาการเล่นร่วมกับพี่น้อง ……………………………………………… 
15. จ านวนนมที่ดื่มต่อวัน ………………………………………………………… เวลาเข้านอนที่บ้าน …………………………………………………………. 
16. ความสมบูรณ์ด้านต่างๆ ของบุตรหลานของท่าน 

ด้านร่างกาย  
  สมบูรณ์          อ่อนแอ          มีโรคประจ าตัว ……………………...........……….……………………....... 
โรคที่เคยเป็น .....................................…................. ปี พ.ศ. ............………....... การแพ้ยา/พิษ. ………............…………......... 
อาการที่สังเกตได้ ...............................…………....... อุบัติเหตุร้ายแรง/ความผิดปกติอ่ืนๆ .................……….......................... 

ด้านสายตา 
  ปกติ        สั้น        ยาว       เอียง        อ่ืนๆ (ระบ)ุ...........................….….......…….. 

ด้านการพูด 
 ชัดเจน       ไม่ชัดเจน    มีปัญหาในการออกเสียงบางตัว  ติดอ่าง   อ่ืนๆ (ระบุ) ......…...… 

ด้านการฟัง 
 ชัดเจน       ไม่ชัดเจน     อ่ืนๆ (ระบ)ุ......................…………......……………… 

การรักษาสุขภาพฟัน 
 ขาวสะอาด   แข็งแรง    ผุ           เป็นโรคเหงือก   อ่ืนๆ (ระบ)ุ...........................…......... 

การช่วยเหลือตนเอง 
  รักษาสิ่งของของตนเองได้         แต่งตัวเองได้          ท าการบ้านด้วยตนเองได้ 
  รับประทานอาหารเองได้           เข้าและใช้ห้องน้ าเองได้ดี  ซักชุดชั้นใน-ถุงเท้า-รองเท้าเองได้ 
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ 

17. อาหารที่บุตรหลานของท่านชอบรับประทาน …………………………………………………………………………………………………………………. 
18. อาหารที่บุตรหลานของท่านไม่ชอบรับประทาน …………………………………………………….………………………………………………………. 
19. อาหารที่บุตรหลานของท่านรับประทานไม่ได้ หรือเกิดอาการแพ้ คือ ………………….……………………………………………………………. 
20. ยาที่บุตรหลานของท่านรับประทานไม่ได้ เมื่อเกิดอาการป่วยไข้ ท าให้เกิดอาการแพ้ คือ …………………………………………………….. 
21. กรุณาระบุข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กท่ีท่านคิดว่าคุณครูควรทราบเพ่ิมเติมก่อนเด็กเข้าเรียน เช่น อาการภูมิแพ้ พฤติกรรม ฯลฯ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
22. สิ่งที่คาดหวังจากโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ข้อมูลผู้ปกครอง 
เพื่อประกอบการพิจารณารับเป็นนักเรียนธรีธาดา พิษณโุลก 

ปีการศึกษา 25………. 
       (กรุณากรอกรายละเอยีดหรือท าเครื่องหมายหนา้ข้อให้ชัดเจน)       

 

1.  ชื่อ-สกุล บิดา ………………….......……………….............…….....................   วัน/เดือน/ปี เกิด …………….........…........ 
อายุ ................…... ปี    เชื้อชาติ ........……..............   สัญชาติ ............................   ศาสนา ......……….......................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ...................………......................... จากสถาบัน...………...............................  ประเทศ …....…......….. 
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี..…….......  ซอย...................…........... ถนน .....…….........................  ต าบล .....................………....... 
อ าเภอ ...............……............  จังหวัด .......………..…….......  รหัสไปรษณีย์ ..…............  โทรศัพท์....………....................... 
E-mail : ……………………………………………………………………………………… 
 

       สถานที่ท างาน (บริษัท/ห้าง/ร้าน/หน่วยงาน) ........………………………...................................................................... 
เลขที่ ...............  ซอย ..................................... ถนน ..........……………...................  ต าบล ……….......…………................. 
อ าเภอ...................……….....  จังหวัด..……...................  รหัสไปรษณีย์.......……........  โทรศัพท์...…….................. 
โทรสาร ................………....  อาชีพ .......................................  ต าแหน่ง ......………..................................... 
ด้วยความรู้ความสามารถท่ีท่านมีท่านสามารถสนับสนุนโรงเรียนด้วยการ ………………………………………..…………………. 
 

2.  ชื่อ-สกุล มารดา..........................................…………........... .............   วัน/เดือน/ปี เกิด ....................................... 
อายุ ........……..... ปี    เชื้อชาติ ........…...............   สัญชาติ ............….................   ศาสนา ……….......……….................. 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ………...........……....…................ จากสถาบัน .......……..................................  ประเทศ ..……........... 
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี ...…....…....  ซอย ............................ ถนน .............................  ต าบล ..……………..……................... 
อ าเภอ .................…….....  จังหวัด...........…...........  รหัสไปรษณีย์..…….............  โทรศัพท์............................... 
E-mail : ……………………………………………………………………………………… 
 

      สถานที่ท างาน (บริษัท/ห้าง/ร้าน/หน่วยงาน) ………………......................................................…........ ....................... 
เลขที่ .....................  ซอย.......….................... ถนน............……….......................  ต าบล ..………………….…...…................ 
อ าเภอ..............…….......  จังหวัด....………................  รหัสไปรษณีย์ .........……….....  โทรศัพท ์................................. 
โทรสาร.................….......  อาชีพ................……....……..............  ต าแหน่ง.........……..………....................... 
ด้วยความรู้ความสามารถท่ีท่านมีท่านสามารถสนับสนุนโรงเรียนด้วยการ …………………………………….……………………… 
 

3.  สถานภาพปัจจุบันของบิดา-มารดา    อยู่ร่วมกัน       แยกกันอยู่         หย่า         อ่ืนๆ 
4.  รายได้เฉลี่ยต่อปีของครอบครัว …………………………………….……………………………………….……… บาท 
5.  ข้าพเจ้ายินดีบริจาค เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าพัฒนาการศึกษา เป็นจ านวนเงิน .............................. บาท 
6.  บุคคลที่สาม  ที่โรงเรียนสามารถติดต่อได้สะดวกกรณีเร่งด่วน 
 ชื่อ - สกุล....................................…………............................. มีความสัมพันธ์กับผู้สมัครคือเป็น ………....……......... 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ............  ซอย............................. ถนน.......………....................  ต าบล.……………................ 
อ าเภอ.............………..........  จังหวัด.......………............  รหัสไปรษณีย์……................  โทรศัพท์...………................... 
โทรสาร...............................  อาชีพ.......................................... 
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7.  ท่านมีบุตรจ านวน.............คน   เป็นชาย..….......คน  เป็นหญิง….…..........คน  บุตรที่ท่านก าลังน ามาสมัครเป็นบุตร
คนที ่………….....…  ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น ......................... โรงเรียน ............................………………..…........................... 
ต าบล....................………… อ าเภอ...….…….........…........... จังหวัด.........………............. รหสัไปรษณีย์ .................. 
  
8.  ผู้ปกครองมีเวลาให้บุตรหลานของท่านช่วงเวลาใดบ้าง 
ตลอดวัน       เช้า        เย็น       เช้าและเย็น     วันหยุดเสาร์-อาทิตย์      
อ่ืนๆ ……………………… 

 

9.  ผู้ปกครองมีเวลาอ่านหนังสือและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน /ใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้กับบุตร-หลานด้วยการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   ดูรายการ TV ที่มีสาระ                 อ่านหนังสือท่ีมีประโยชน์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี   
 จัดมุมอ่านหนังสือที่บ้าน    พาเด็กไปเลือกหนังสือเป็นประจ า     

  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ……………………………………………………………     
9.  ผู้ปกครองรู้สึกภาคภูมิใจบุตรหลานของท่านในด้านใดบ้าง 

 พูดเก่ง  พูดไพเราะ   รักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    วินัยพื้นฐานดี 
 ขยัน   ช่วยเหลือตัวเองได้ มีจิตใจ เอ้ืออาทร   รักธรรมชาติ 
 ลายมือสวย   ช่วยเหลือพ่อแม่    กล้าแสดงออก 
 วาดรูปเก่ง   ร้องเพลงเก่ง    คิดเลขเร็ว 
 ร่าเริง   เล่นกีฬาเก่ง   อ่ืนๆ.........….……….......... 

10.   หากบุตรหลานของท่านท าความผิด ท่านมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร 
 ท าโทษ  ท าโดยวิธี..........................................................………………………………….…..……… 
 ไม่ท าโทษ 
 อ่ืนๆ ระบุ..................………………...................................……….………………………..…………. 

11.   เมื่อบุตรหลานของท่านท าความดี  ท่านตอบรับอย่างไร 
 ให้รางวัล          ชมเชย           เฉยๆ          อ่ืนๆ ระบุ..................………................………..... 

12.   ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานของท่านประสบความส าเร็จในชีวิตภายหน้าอย่างไร 
.....................................................................................….......................……………………..…….... .......................................
............................................................................................ .............…..........…………........................................................
...................................……………….….………………........................................................................... ...................................  
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้ข้อมูล               
 

   .............../......................./................ 
 
หมายเหตุ : ข้อมูลทุกข้อจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก ขอให้กรอกให้ครบถ้วนทุกข้อ 



โรงเรียนธีรธาดา พิษณโุลก 
ใบมอบตวันกัเรียน 
ปีการศึกษา 25 ________ 

กรุณาตรวจดูข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

1. ข้าพเจ้า ชื่อ – สกุล ................................................................... ............................ 
บ้านเลขท่ี ..................... หมู่ ...................... ถนน .................................................  
ต าบล .......................................................... อ าเภอ .............................................  
จังหวัด ........................................................ รหัสไปรษณีย์ ..................................  
โทรศัพท์ .......................................................... โทรสาร .......................................  
E-mail : ....................................................................... 

2. มีความเก่ียวข้องกับนักเรียน โดยเป็น  บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง 

 ผู้อุปการะ   อ่ืนๆ ให้ระบุ .................................. 

3. ขอท าหนังสือมอบตัว (ชื่อ-สกุล นักเรียน) ............................................................. 
ให้อยู่ในความรับผิดชอบปกครองดูแลของโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ดังนี้.- 
3.1. ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองนักเรียนผู้นี้ โดยถูกต้องตามกฎหมายกับเป็น

ผู้รับผิดชอบในการช าระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
ระยะเวลาที่โรงเรียนก าหนดทุกครั้ง ในระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนแห่งนี้ โดยนักเรียนมีประวัติ ดังนี้.- 

3.1.1. ชื่อ - สกุล นักเรียน ................................................................................ 
วัน/เดือน/ปี เกิด ...................................... อายุ ........................ ปี/เดือน 

ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................ 
.................................................................................................................  

3.1.2. ชื่อ – สกุล บิดา ...................................................................................... 
อายุ ................ ปี ศาสนา ............................. อาชีพ .............................. 
ต าแหน่ง ................................ สถานที่ท างาน .........................................  
วุฒิการศึกษาสูงสุด .................................................................................. 
ชื่อ – สกุล มารดา ..................................................................................
อายุ ................ ปี ศาสนา ............................. อาชีพ ..............................
ต าแหน่ง ................................ สถานท่ีท างาน .........................................  
วุฒิการศึกษาสูงสุด .................................................................................. 

สถานภาพบิดามารดา 

 อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู่  บิดาเสียชีวิต  มารดาเสียชีวิต 

เลขประจ าตัว …………………. 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส าหรับเจ้าหน้าที่ 
มอบตัววันที่ .......................................... 
เข้าเรียนในระดับชั้น ......................... 

นักเรียนประเภท 
 ไป – กลับ 
 หอพัก ................................ 
 ทุนการศึกษาที่รับ ............................. 

ผู้ที่พามามอบตัว 
 บิดา 
 มารดา 
 ผู้ปกครอง (ระบุ) เป็น ........................ 

เอกสารที่ได้รับ 
 ใบ ปพ.1 ชั้น ……………………… 
 ใบ ปพ.6 ชั้น ……………………… 
 ใบ ปพ.8 ชั้น ……………………… 
 ใบรับรองผลการเรียน  
    (กรณีย้ายระหว่างชั้น) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาสูติบัตร 
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน ........ รูป 
 บัตรสุขภาพ 
 อ่ืนๆ .............................................. 

 

ติดรูป ขนาด 1 นิว้ 



3.1.3.  ก่อนเข้าโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ท าการศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน ...................................................................................... 
ต าบล ..................................................... อ าเภอ ........................................ จังหวัด ........................................................  
รหัสไปษณีย์ ...................................... ส าเร็จการศึกษาข้ันสูงสุด ........................................... เมื่อวันที่ .................... 
เดือน ................................. พ.ศ. .............. มีคะแนนทุกวิชาเฉลี่ย .............................................. 

3.1.4. นักเรียนมีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่ก าลังศึกษาหรือเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนธีรธาดาฯ ดังนี้.- 
1. ชื่อ – สกุล ......................................................................... ก าลังเรียนอยู่ชั้น ................. เข้าเรียนเมื่อ ................... 
2. ชื่อ – สกุล ......................................................................... ก าลังเรียนอยู่ชั้น ................. เข้าเรียนเมื่อ .................... 

3.1.5. บุคคลที่ทางโรงเรียนจะติดต่อได้สะดวกนอกเหนือจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

ชื่อ – สกุล ......................................................................... ความสัมพันธ์ .............................. โทร. ................................. 
4. ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมดูแลเด็กนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน และยินดีให้โรงเรียนปฏิบัติหรือ

พิจารณาตามระเบียบของโรงเรียนทุกประการ เมื่อนักเรียนประพฤติตนฝ่าฝืนหรือละเมิดระเบียบวินัย หรือประพฤติผิดศีลธรรม
อันดีและในข้อหาร้ายแรงอ่ืนๆ 

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลิกการเป็นผู้ปกครองนักเรียน ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้สิทธิทาง
โรงเรียนพิจารณาว่าจะรับนักเรียนต่อไปหรือไม่ สุดแล้วแต่ความเหมาะสมหรือตามสภาวะการณ์ของผู้ปกครองคนใหม่ของ
นักเรียน 

6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความต่างๆ ในใบมอบตัวฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ  และจะไม่ขอเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ทั้งสิ้น 
(โดยเฉพาะ วัน เดือน ปี เกิด ของนักเรียนที่ลงถูกต้องแล้ว)  เว้นแต่จะขอแก้ไข ชื่อ – ชื่อสกุล หรือของบิดามารดา หรือที่อยู่
โดยมีหลักฐานทางราชการมาแสดง 

7. ข้าพเจ้าจะติดตามข่าวสารของโรงเรียน ด้วยการอ่านเอกสารของโรงเรียนฯ ที่ส่งผ่านนักเรียนให้ข้าพเจ้าทุกครั้ง 

8. ข้าพเจ้าได้ศึกษา กฎ ระเบียบและข้อบังคับทุกอย่างของโรงเรียนฯ ตามระเบียบการอย่างเข้าใจและยอมรับในกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าวทุกข้อแล้ว 

9. ข้าพเจ้าได้ตรวจดูข้อความทุกข้อในใบมอบตัวฉบับนี้แล้ว  รับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ  และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อ
ระเบียบปฏิบัติของทางโรงเรียนฯ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ ........................................................... บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง      ลงชื่อ ......................................................... นกัเรียน 
  ( ................................................................. )                                     ( ................. ............................................. ) 
   ................. / .................... / ...................                                         ................. / .................... / ................... 

ลงชื่อ ............................................................... ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
                                                                                ( นายสมชาย  สันตภิาดา ) 
                                                                              .......... / ................ / ............. 

หมายเหตุ  จ าหน่ายวันที่ .................... เดือน ............................................... พ.ศ. ............................... . 
เหตุผล .............................................................................................................................. ...................................... 

ลงชื่อ .................................................... นายทะเบียน           ลงชื่อ ....................................................... ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
   ................. / .................... / ...................                                         ................. / .................... / ................... 

 



ข้อตกลงต่อท้ายเอกสารการมอบตัว 
 

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงให้ผู้ปกครองฟัง  ก่อนลงลายมือชื่อ  ยอมรับข้อตกลง  
 

1. โรงเรียนธีรธาดา  พิษณุโลก และโรงเรียนธีรธาดาปฐมวัย เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนใดๆ จากรัฐบาล ดังนั้น
จึงขอให้ท่านได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด ฯ   และขอยกเลิกการขอผ่อนผันทุกกรณี  
เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้เรียนฟรี (โรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทวงถาม)  อีกท้ังท่านไม่สามารถ
ฟ้องร้อง เพ่ือการเรียนฟรีตามสิทธิที่ปรากฎใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ 

2. โรงเรียนฯ จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยการสนับสนุนของผู้ปกครอง  เช่น เครื่องแต่งกายในการแสดง (กรณี
ที่มีการแสดง) ค่าบัตรร่วมงานฯ  เป็นต้น 

3. การขอหนังสือรับรอง  ทุกประเภท ขอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า   3  วัน     
4. เมื่อท่านได้มอบตัวนักเรียนแล้วท่านยินดีอบรมบุตร-หลานให้ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนฯได้ทุกประการ   

และจะไม่ปล่อยปะละเลยเรื่องพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมใดๆ ของนักเรียน  เช่น การเล่นเกมส ์  การนอนดึกจนเกินไป  
และการมาโรงเรียนสายเป็นประจ า  และการไม่น าของต้องห้ามเข้ามาในโรงเรียนฯ เป็นต้น 

5. การหยุดเรียนทุกชนิดของเด็ก  ไม่ว่าลาป่วย  หรือลากิจ  และลาด้วยเหตุจ าเป็นอื่นๆ  ต้องให้นักเรียนส่งใบลา  โดยมี
ลายเซ็นยืนยันจากผู้ปกครองทุกครั้ง 

6.  ควรฝึกฝนนักเรียนให้รับประทานยาเม็ด   เพ่ือความสะดวกในการพกพา  และการดูแล  เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย   แต่โดย
ปกติไม่ควรส่งเด็กมาโรงเรียนฯ เมื่อมีอาการเจ็บป่วย  เพราะอาจน าเชื้อมาแพร่ได้   อีกท้ังเป็นการฝึกเรื่องของจิต
สาธารณะที่มีต่อส่วนรวมของนักเรียน 

7. ในกระบวนการเรียนการสอน จะมีการประเมินพื้นฐานความรู้ เป็นระยะๆ เช่น ความสามารถใน การอ่าน   การ
เขียน    ( ภาษาไทย – อังกฤษ)  การคิด การวิเคราะห์  การพัฒนาพื้นฐานความรู้ให้พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ ตาม
ศักยภาพของเด็ก   ตามมาตรฐานช่วงชั้น  หากพบว่าในระยะเวลา  1-2   ภาคเรียน  นักเรียนยังไม่สามารถ
พัฒนาขึ้นได้ โดยท่ีนักเรียนมีสติปัญญาปกติ แตไ่ม่มีความพยายามในการใฝ่เรียนรู้ ขาดความรับผิดชอบ ขาดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ โรงเรียนฯ ขอปฏิเสธการเข้าเรียนต่อ
ของนักเรียนในภาคเรียนถัดไป     

8. ด้านพฤติกรรมของนักเรียน    หากโรงเรียนฯ พบว่านักเรียนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการใช้ความรุนแรง    และ
หรือไม่ซื่อสัตย์    และพฤติกรรมอ่ืนใดที่ไม่เหมาะกับการเป็นนักเรียน  และเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน    โรง
เรียนฯ ขอปฏิเสธการเข้าเรียนต่อของนักเรียนในทันที 

9. การแจ้งย้าย / ลาออก  ระหว่างชั้นฯ  เมื่อสิ้นปีการศึกษา  ขอให้แจ้งด้วยวาจาก่อนวันที่  19  มกราคม  และเป็น
ลายลักษณ์อักษร  ภายในวันที่  1  กุมภาพันธ์   เพ่ือให้โรงเรียนฯ สามารถรับนักเรียนทดแทนได้ทันเวลา   หากแจ้ง
หลังจากนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นส าหรับภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

        คณะกรรมการบรหิารภายใน  
 1   ตุลาคม   2555 

          ..................................................         .................................................. 
                      นักเรียน           ผู้ปกครอง 
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