




 
ปฏิทินนัดหมายนักเรียนเข้าเรียนต่อชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                           

ปีการศึกษา 2565   (เพิ่มเติมครั้งที ่2 ) 

   
 www.yothinburana.ac.th         Yothinburana School         วิชาการ 0-2118-9578      การเงิน 0-2118-9573 

วัน เดือน ปี การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

มอบตัว 
วันพฤหัสบดี 

ที่ 19 พ.ค. 2565 

การมอบตัวนักเรียน 
- ผู้ปกครองพร้อมนักเรียน (แต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม)  

น ำนักเรียนมามอบตัวเวลา 09.00-12.00 น. ณ อำคำรสิรินธร  
 

 โรงเรียนโยธินบูรณะ 
ห้อง B 214                  

อำคำรสิรินธร 
       (อำคำร B) 

 
เอกสารที่ใช้ในการ

มอบตัว 

เอกสารหลักฐานเรียง   ดังนี้ 
1. ใบมอบตัวนักเรียน (ม.1 ) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  พร้อมติดรูป

นักเรียน (โรงเรียนเดิม) ขนำด 1 หรือ 1.5  นิ้ว ด้ำนบนขวำ 
*ผู้ปกครองและนักเรียนลงลำยมือชื่อในเอกสำรให้ครบถ้วน* 

2. บันทึกสัญญำของผู้ปกครองและนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
พร้อมติดรูปนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ขนำด ขนำด 1 หรือ 1.5  นิ้ว 
ด้ำนบนขวำ*ผู้ปกครองและนักเรียนลงลำยมือชื่อในเอกสำรให้
ครบถ้วน* 

3. ส ำเนำ เอกสำรระเบียนแสดงผลกำรเรียน ปพ.1:ป  (จบ ป.6) และ
รับรองส ำเนำถูกต้อง (พร้อมน ำฉบับจริงมำแสดงในวันมอบตัวนักเรียน)  
นักเรียนต้องจบกำรศึกษำก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2565    

4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อนักเรียน บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง          
ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องทุกแผ่น   (พร้อมน าฉบับจริงมา
แสดงในวันมอบตัวนักเรียน) 

 
 

การออกเลขประจ าตัว 
และการจัดห้องเรียน  

โดยโรงเรียนจะแจ้ง เลขประจ าตัว และ ห้องเรียน  ในวันมอบตัว                                    
วันที่ 19 พฤษภำคม  2565  

 

 

หนังสือเรียน 
 

รับหนังสือเรียนที่ครูที่ปรึกษำ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ชุดนักเรียน , สมุด 
และอุปกรณ์การเรียน 

สมุด และกระเป๋ำจัดซื้อได้ทีร่้ำนสวัสดิกำร (ตำมควำมสมัครใจ) 
ชุดนักเรียนจัดชื้อได้ที่ร้ำนน้อมจิตต์ สำขำบำงกระบือ 

จัดซื้อตาม 
ความสมัครใจ 

เปิดภาคเรียน วันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2565   โปรดติดตำมข้อมูลทำงเว็บไซต์ และ  
เพจ facebook โรงเรียนโยธนิบูรณะ 

ดำว์นโหลดตำรำงสอน
เรียนได้ที่เว็บไซต์
โรงเรียน 

http://www.yothinburana.ac.th/


      ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 

ประเภทหองเรียน   หอ้งเรียนปกติ   หอ้งเรียนพิเศษ ……………………………..………….………………………….(ระบุโครงการ)

1. ขอมูลนักเรียน

ชื่อ ด.ช/ด.ญ/นาย/น.ส  ................................................... นามสกุล...............................................ชื่อเลน ......................... 
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) ........................................................... นามสกุล(ภาษาอังกฤษ).............................................................. 

เลขประจําตัวประชาชน       วัน/เดือน/ปเกิด......................... 
 
จังหวัดท่ีเกิด ........................................ กลุมเลือด ............... สัญชาติ .............. เชื้อชาติ ............... ศาสนา ...................... 
น้ําหนัก .......... กิโลกรัม  สวนสูง ............... เซนติเมตร  โรคประจําตัว .............................................................................. 

ประเภทความพิการ  � ไมมี   � มี(ระบุ) .............................................. ความสามารถพิเศษ .......................................... 
เหตุท่ียายมาเขาเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ  ......................................................................................................................... 
ชั้นท่ีจบ ....................... /กําลังเรียน ...................... ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม............................ 
ชื่อสถานศึกษาเดิม................................................................................................. จังหวัด.................................................. 

2. ท่ีอยูนักเรียนตามทะเบียนบาน
 
รหัสประจําบาน บานเลขท่ี............. หมูท่ี....... ตรอก/ซอย .................................. 

ถนน............................................... แขวง/ตําบล................................................. เขต/อําเภอ ............................................ 
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย........................ โทรศัพท ..................................................................... 

3. ท่ีอยูนักเรียนปจจุบัน  (ถาท่ีอยูตามทะเบียนบานเดิมไมตองกรอก)

รหัสประจําบาน   บานเลขท่ี.......... หมูท่ี....... ตรอก / ซอย ............................... 

ถนน.............................................. แขวง/ตําบล..................................................  เขต/อําเภอ ........................................... 
จังหวัด  ......................................... รหัสไปรษณีย ........................ โทรศัพท ...................................................................... 
4. การเดินทางมาโรงเรียน     เดินเทา ระยะทาง............... ก.ม. 

 ผูปกครองรับ – สง ระยะทาง............... ก.ม. 
 เรือ โดยสาร  ระยะทาง............... ก.ม. 
 รถประจําทาง ระยะทาง............... ก.ม.     

ตอหนา 2 ... 

สําหรับเจาหนาท่ีงานทะเบียนวัดผล 
เลขประจําตัว ....................................  วันท่ีเขาเรียน ............................................ ปการศึกษา 2565 

- - - - 

 

 

 

 

สําหรับเจาหนาท่ี 

ลงช่ือ...........................ตัวบรรจง 

  ผูตรวจหลักฐาน 

ติดรูปถาย 
นักเรียน 

1×1.5 นิ้ว 

กลุมท่ี................เลขท่ี........... 

รวมใชเวลาเดินทาง.............นาที 
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 5. สถานภาพสมรส บิดา - มารดา 
  อยูดวยกัน     บิดาถึงแกกรรม   มารดาถึงแกกรรม       บิดาและมารดาถึงแกกรรม 
  หยาราง      บิดาแตงงานใหม       มารดาแตงงานใหม      อ่ืน ๆ ระบุ ........................................... 

 6. จํานวนพ่ีนอง เปนบุตรลําดับท่ี............... จํานวนพ่ีชาย .................. คน     จํานวนนองชาย  ...................... คน       

      จํานวนพ่ีสาว .................. คน   จํานวนนองสาว  ...................... คน       
       จํานวนพ่ี – นอง ท่ีเรียนท่ีโรงเรียนโยธินบูรณะ ............................... คน   

7. บิดา  ชื่อ (ระบุคํานําหนา/ยศเต็ม).............................................นามสกุล...........................................กลุมเลือด............ 
  

เลขประจําตัวประชาชน                                                                     อาชีพ...........................................    
 

รายไดเดือนละ .............................บาท โทรศัพทท่ีทํางาน ...................................โทรศัพทมือถือ ..................................... 

8. มารดา  ชื่อ (ระบุคํานําหนา/ยศเต็ม)........................................นามสกุล...........................................กลุมเลือด............. 
 

เลขประจําตัวประชาชน          อาชีพ............................................    
 

รายไดเดือนละ ................................บาท โทรศัพทท่ีทํางาน ...................................โทรศัพทมือถือ .................................. 

9. ผูปกครอง � บิดา � มารดา � บิดาและมารดา � อ่ืนๆ ท่ีไมใชบิดาหรือมารดา 
ผูปกครองท่ีไมใชบิดาหรือมารดาชื่อ (ระบุคํานําหนา/ยศเต็ม)..............................นามสกุล.........................กลุมเลือด........ 
  

เลขประจําตัวประชาชน                     อาชีพ.............................................  
 

เก่ียวของเปน....................................................กับตัวนักเรียน จํานวนบุคคลท่ีผูปกครองอุปการะ.................................คน  
รายไดเดือนละ ................................บาท โทรศัพทท่ีทํางาน ...................................โทรศัพทมือถือ .................................. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอมูลเบื้องตนเปนความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ  .......................................................... นักเรียน    ลงชื่อ ........................................................... ผูปกครอง 

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

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

 -     -      -   -  

   

 -     -      -   -  

 

 -     -      -   -  

 

10. เอกสารหลักฐานท่ีสงมาพรอมกับใบมอบตัวและหนังสือยินยอม ตองมีรายการดังนี้  
  1.  สําเนาวุฒิการศึกษา ปพ.1       2.  สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน 
  3.  สําเนาทะเบียนบานของบิดา      4.  สําเนาทะเบียนบานของมารดา 

   5.  สําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง (ในกรณีท่ีไมไดอยูกับบิดา – มารดา)  
        6. เอกสารอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล ................................................................................................ ( โปรดระบุ) 

            7. กรณีผอนผันเอกสาร ..................................................................................................... ( โปรดระบุ) 



 
 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

บันทึกสัญญาและหนังสือยินยอมของผู้ปกครองและนกัเรียนให้โรงเรียนด าเนินการ 

ข้อมูลผู้ปกครอง  
ข้าพเจ้า........................................................................................ผูป้กครองคนที่ ๑ 
โทรศัพท์มือถือ........................................................................................................ 
ข้าพเจ้า........................................................................................ผู้ปกครองคนที่ ๒ 
โทรศัพท์มือถือ........................................................................................................ 
เป็นผู้ปกครองของ.................................................................................................. เลข
ประจ าตัว.............................................นักเรียนชั้น ม.............../...................... เกี่ยวข้อง
เป็น.......................................................................................................... ปัจจุบนัอยู่
บ้านเลขที่.............................หมู่บ้าน..................................................... ซอย
.................................ถนน...................................แขวง.................................... เขต
...................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์
บ้าน..........................................................................................................    
     ข้าพเจ้าขอให้สัญญาต่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ดังนี ้……. 
๑. จะอบรมสั่งสอนนักเรียนในปกครองให้ท าหน้าที่ของนกัเรียนให้ดีทีสุ่ด เชือ่ฟังค า   
    อบรมสั่งสอนของครแูละจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  

๒. จะก ากับดูแลนกัเรียนในปกครองให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัด    
    และหากนักเรียนกระท าความผิด ยินดีให้ลงโทษตามระเบียบ ซึ่งข้าพเจ้าได้ทราบถึง  

    กฎระเบียบที่ใช้ในโรงเรียนแล้ว ดังนี ้ 
     ๒.๑ ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าดว้ยการลงโทษนกัเรียนและนกัศึกษา พ.ศ.    
          ๒๕๔๘  

     ๒.๒ ระเบียบโรงเรียนโยธนิบูรณะว่าด้วยการแต่งกายของนกัเรียน พ.ศ.๒๕๖๒ 

     ๒.๓ ระเบียบโรงเรียนโยธนิบูรณะว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๒    
    ๒.๔ ระเบียบโรงเรียนโยธินบูรณะว่าดว้ยการก าหนดความประพฤติ การลงโทษและ 

          การแก้ไขความประพฤตินกัเรียน พ.ศ.๒๕๖๒ 

    ๒.๕ ระเบียบโรงเรียนโยธินบูรณะว่าดว้ยการเพิ่มคะแนนความประพฤตนิักเรียน  

          พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไข พ.ศ.๒๕๖๒ 

๓. ยินดีให้ความรว่มมอืกับโรงเรียนในการแก้ปัญหานกัเรียนในปกครอง ทั้งด้านการเรียน  
    ด้านความประพฤติ ด้านกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพหรอื อื่นๆ  

๔. ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการการปกครองนักเรียนและตอ่การจัด 

    กจิกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

๕. ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในทกุด้าน เพือ่เสรมิสร้างศักยภาพและความพร้อมของ     
    โรงเรียนให้ด าเนนิการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานกัเรียนอย่างเตม็ศักยภาพโดย     
    ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ 

๖. ยินดีชดใช้ค่าเสียหายและด าเนนิการให้ได้ทรัพย์สินนั้นคนืมาโดยเร็ว หากนกัเรียนใน 

    ปกครองกระท าการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิของโรงเรียน  
๗. จะไม่โตแ้ย้งหรือฟอ้งรอ้งตอ่การตัดสนิใดๆ ต่อครแูละบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยชอบ 

๘. จะไม่แสดงความไม่พอใจหรอืต่อว่าครแูละบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรอืกระท า 

    การใดๆให้เกิดความเสียหายกับครแูละบคุลากร 

๙. การตดัสินใดๆ ตามกฎและระเบียบ โดยชอบของคณะกรรมการต่างๆ ถอืว่าสิน้สุด  
   ผู้ปกครองไม่มีสทิธิ์ฟอ้งรอ้ง ใดๆทั้งสิ้น  
 

     ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในสัญญาทั้งหมดแล้ว ยินดีและให้ความ ร่วมมือกับโรงเรียนใน
การปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัด จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ปกครองคนที่ ๑ 

                              

ลงชื่อ................................................................ผู้ปกครองคนที่ ๒ 

                            .........../..................../............ 

ข้อมูลนักเรียน  
ข้าพเจ้า.............................................................................. ชื่อเล่น........................ 
ระดับชั้น..................................แผนการเรียน........................................................ 
โปรแกรมการเรียน    ปกติ         EP          SMP            IP 
โทรศัพท์มือถือ...................................................................................................  
    ข้าพเจา้ขอให้สญัญาต่อผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ว่าต้องปฏบิัตติน 
ดังต่อไปน้ี  
๑. จะท าหน้าทีข่องนักเรียนให้ดทีี่สุด เชื่อฟงัค าอบรมสั่งสอนของครูและจะปฏิบัติตาม   
    โดยเคร่งครัด  
๒. จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัดและหากข้าพเจ้ากระท าความผิด     
    ยินดีให้ลงโทษตามระเบียบซ่ึงข้าพเจ้าไดท้ราบถึงกฎระเบียบที่ใช้ในโรงเรียนแลว้ ดังนี้  
     ๒.๑ ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าดว้ยการลงโทษนกัเรียนและนกัศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  

     ๒.๒ ระเบียบโรงเรียนโยธนิบูรณะว่าด้วยการแต่งกายของนกัเรียน พ.ศ.๒๕๖๒ 

     ๒.๓ ระเบียบโรงเรียนโยธนิบูรณะว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๒    
    ๒.๔ ระเบียบโรงเรียนโยธินบูรณะว่าดว้ยการก าหนดความประพฤติ การลงโทษและ 

          การแก้ไขความประพฤตินกัเรียน พ.ศ.๒๕๖๒ 

    ๒.๕ ระเบียบโรงเรียนโยธินบูรณะว่าดว้ยการเพิ่มคะแนนความประพฤตนิักเรียน  

          พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไข พ.ศ.๒๕๖๒ 

๓. ยินดีให้ความรว่มมอืกับครูในการแก้ปัญหาของตนเอง ทั้งด้านการเรียน ด้านความ 
    ประพฤติ ด้านกจิกรรมที่ส่งเสรมิศักยภาพหรือ อื่นๆ  
๔. ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการการปกครองนักเรียนและตอ่การ 
    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรยีน 
๕. ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในทุกด้าน เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพและความสามารถของตนเอง 
๖. ยินดีแจ้งให้ผู้ปกครองชดใช้ค่าเสียหายและด าเนนิการให้ได้ทรัพย์สินนัน้คืนมาโดยเรว็ 
    หากข้าพเจ้ากระท าการอนักอ่ให้เกดิความเสียหายแกท่รัพย์สินของโรงเรียน  
๗. จะไม่โตแ้ย้งหรือฟอ้งรอ้งตอ่การตัดสนิใดๆ ต่อครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม 
    กฎระเบียบของโรงเรียน 
๘. จะไม่แสดงความไม่พอใจหรอืกระท าการใดๆให้เกิดความเสียหายกับครแูละบุคลากร 
    ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎระเบียบของโรงเรียน 
๙. การตดัสินใดๆ ตามกฎระเบียบโรงเรียน โดยชอบของคณะกรรมการต่างๆถือว่า 
    สิ้นสดุ นกัเรียนไม่มีสทิธิ์ฟอ้งรอ้ง ใดๆทั้งสิ้น        
 

    ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในสัญญานี้และคู่มือนักเรียนของโรงเรียนแล้ว  ยนิดีปฏบิัติตามทุก
ประการ  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  
 

ลงชื่อ...............................................................นกัเรียน 

................./......................./................ 
 

ลงชื่อ.................................................................................ครูที่ปรกึษาคนที่ ๑ (พยาน) 
        (…………………………………………………………………………………….) 
ลงชื่อ.................................................................................ครูที่ปรกึษาคนที่ ๒ (พยาน) 
        (…………………………………………………………………………………….) 
ลงชื่อ.................................................................................ครูที่ปรกึษาคนที่ ๓ (พยาน) 
        (…………………………………………………………………………………….) 
ลงชื่อ.................................................................................ครูหัวหน้าระดับ  (พยาน) 
        (…………………………………………………………………………………….) 
ลงชื่อ.................................................................................รองผูอ้ านวยการโรงเรียน 
                  (นางสาวอลิตา  ดาด้วง)                              
ลงชื่อ.................................................................................ผูอ้ านวยการโรงเรียนโยธนิบูรณะ 
                     (นายสมเกียรติ    ผอ่งจติ) 
                ………………./……………………./………………… 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนโยธินบูรณะ 

ที ่ พิเศษ/2565    วันที่  ......................................................... 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันเอกสารมอบตัว 

 
 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 

 ด้วยข้าพเจ้า...........................................................ผู้ปกครอง ............................................ ................... 
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม............................... ขอผ่อนผันเอกสารที่ใช้ในการมอบตัวดังนี้ 

 ใบ ปพ. 1: ป (ส าหรับ ม.1)  ,  ใบ ปพ. 1: บ (ส าหรับ ม.4) 
 

 ส าเนาทะเบียนบ้านของ.........................................................................................  
 

 รูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว  จ านวน.............................รูป 
 

 อ่ืนๆ (ยกเว้นใบมอบตัว ถ้าไม่มีให้ติดต่อห้องงานบุคคล B 212)...................................................... 

โดยให้น าเอกสารการมอบตัวส่งที่กลุ่มบริหารวิชาการ  ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม 2565     
หรือในช่วงของการเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
**** (เอกสารการจบ ต้องระบุวันอนุมัติการจบไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2565) ****  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 

  

 

 

      ลงชื่อ ................................................................................ 

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

  ผู้ปกครองของ ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. .......................................................................................  

  นักเรียนชั้น ม. .....................................  โทร ........................................................................... 
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