เอกสารแนบใบมอบตัวนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564
ชื่อ-สกุล นักเรียน.....................................................................................................
เอกสารประกอบการมอบตัว
 มี
 มี
 มี
 มี
 มี
 มี
 มี

 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี

1. ใบมอบตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิว้ หรือ 1.5 นิว้ จำนวน 1 รูป
2. ใบรับรองความประพฤติของนักเรียน จากโรงเรียนเดิม (ปพ.7)
3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดาและมารดา (หรือผู้ปกครอง) อย่างละ 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา (หรือผู้ปกครอง) อย่างละ 1 ชุด
5. สำเนาใบชำระค่าบำรุงการศึกษา 1 ฉบับ
6. เอกสารมอบอำนาจให้โรงเรียนดำเนินการจัดซือ้ หนังซื้อและอุปกรณ์การเรียน 1 ฉบับ
7. เอกสารรายงานตัว หอพักนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิว้ หรือ 1.5 นิว้ จำนวน 1 รูป
ลงชื่อ...................................................................(เจ้าหน้าที)่

รายการและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรับรายการตัว
 จ่าย  ไม่จ่าย
 จ่าย  ไม่จ่าย
 จ่าย  ไม่จา่ ย
 จ่าย  ไม่จ่าย
 จ่าย  ไม่จ่าย

1. ค่าสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครู
2. ค่าบำรุงสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครู
3. ชุดกิจกรรม Pre-DeSUP
(เสื้อกิจกรรม 3 ตัว)
4. ค่าเครื่องหมายชุดนักเรียนชาย
(เข็มขัด, เข็มตรามหาวิทยาลัย)
5. ค่าเครื่องหมายชุดนักเรียนหญิง

ชาย
50
500

หญิง
50
500

600

600

155

-

-

200

1,305

1,350

(เข็มขัด, เข็มตรามหาวิทยาลัย, กระดุม 1 ชุด มี 5 เม็ด,โบว์ผูกผม)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อ...................................................................(เจ้าหน้าที)่

หมายเหตุ : ประมาณการราคาชุดนักเรียน และชุดพละ จำนวน 2 รายการดังนี้
1. ชุดนักเรียน จำนวน 1 ชุด ราคา 600 บาท หรือ จำนวน 3 ชุด ราคา 1,800 บาท
2. ชุดพละ
จำนวน 1 ชุด ราคา 600 บาท
3. ชุดนักศึกษาวิชาทหาร (ในกรณีทเี่ ลือกเรียน รด.)
ทั้งนี้ 1. ให้ผู้ปกครองวัดชุดพร้อมสั่งจองและชำระเงินกับร้านค้า ณ ห้อง โถงด้านหน้า UB001 เวลา 10.00 - 12.00 น.
2. ค่าชุดนักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนจะมอบภายหลัง
เมื่อทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ

รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้

ใบมอบตัวนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีท.ี่ .......... ประจาปีการศึกษา 2564

รหัสประจาตัว....................................................
ข้อมูลของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
1. ชื่อ-สกุลนักเรียน ( ) เด็กชาย ( ) เด็กหญิง ( ) นาย ( ) นางสาว…........…...........……………..…..………….……...…................................
2. ชื่อ-สกุลนักเรียน ภาษาอังกฤษ...........................................…….………………………………………...............................................…………………….
3. เลขประจาตัวประชาชน.................................................... นับถือศาสนา...................................โรคประจาตัว.......................................
นาหนัก…......กิโลกรัม ส่วนสูง ...................เซนติเมตร โรคประจาตัว .....................................แพ้ยา......................................................
4. วัน/เดือน/ปี เกิด............................................... สถานที่เกิด(อาเภอ/จังหวัด)...................................................หมู่เลือด.............................
5. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน รหัสประจาบ้าน........................................เลขที่........................หมู่ที่...................ตาบล.....................................
อาเภอ....................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์................................มือถือ...........................................
โดยอาศัยอยู่กับ(ระบุชื่อ).......................................................................เกี่ยวข้องเป็น................................................................................
6. ที่อยู่ปัจจุบัน (เหมือนข้อ 5 ไม่ต้องกรอกข้อมูล)เลขที่.........................หมู่ที่................ตาบล..........................อาเภอ.............................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์..................................มือถือ...................................................
โดยอาศัยอยู่กับ(ระบุชื่อ)............................................................................................เกี่ยวข้องเป็น............................................................
7. สาเร็จการศึกษาระดับชัน ( ) ป. 6 ( ) ม.3 จากโรงเรียน........................................................จังหวัด............................................
8. ชื่อบิดา..................................................................................เลขประจาตัวประชาชน................................................................................
สัญชาติ................................เชือชาติ...................ศาสนา............................. หมู่เลือด.....................โรคประจาตัว...................................
รายได้................................อาชีพ............................สถานที่ทางาน................................................โทรศัพท์.............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (เหมือนข้อ 5 ไม่ต้องกรอกข้อมูล)เลขที่.................หมู่ที่................ตาบล..............................อาเภอ....................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์....................................มือถือ....................................................
9. ชื่อมารดา.................................................................................เลขประจาตัวประชาชน............................................................................
สัญชาติ...................เชือชาติ...................ศาสนา............................ หมู่เลือด...........................โรคประจาตัว...........................................
รายได้...........................อาชีพ..............................สถานที่ทางาน...................................................โทรศัพท์.............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (เหมือนข้อ 5 ไม่ต้องกรอกข้อมูล) เลขที่...............หมู่ที่................ตาบล............................อาเภอ....................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์.........................................มือถือ.....................................
10. ชื่อผู้ปกครอง (ถ้าเป็นบิดา - มารดาไม่ต้องกรอกข้อมูล)......................................................................................................................
เกี่ยวข้องเป็น.............................................................................สถานที่ทางาน......................................................................................
โทรศัพท์......................................................................................มือถือ...............................................................................................
➢➢➢ โปรดพลิกด้านหลัง➢➢➢

ใบมอบตัว 2
11. ความสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ฯลฯ) และรางวัลที่ได้รับ
1 ..........................................................................................................................................................................................................
2................................................................. ........................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................................................................................
5............................................................................................................................................................................................................
6 ..........................................................................................................................................................................................................
7...........................................................................................................................................................................................................
8..........................................................................................................................................................................................................
9..........................................................................................................................................................................................................
10.........................................................................................................................................................................................................

คารับรองและคายินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว ............................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ...................................หมู่ที่..................................ตาบล..................................อาเภอ.............................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์................................มือถือ..........................................
ชื่อนักเรียนในความปกครอง ( ) เด็กชาย ( ) เด็กหญิง ( ) นาย ( ) นางสาว....................…....….............................……….
มีความเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น ( ) บุตร ( ) หลาน ( ) อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าจะดูแล อบรมสั่งสอนและตักเตือนนักเรียนในความดูแลของข้าพเจ้าให้ขยัน หมั่นศึกษา
เล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกอย่าง และให้ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ
ของโรงเรียนทุกประการ ทังจะเป็นผู้อุปถัมภ์ด้านการเงิน ค่าเล่าเรียน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ของนักเรียน
จนจบการศึกษา ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนดาเนินการได้ตามกฏ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของโรงเรียน

(ลงชื่อ).........................................................................................(บิดา/มารดา/ผู้ปกครองนักเรียน)
(..............................................................................................)
วันที่ .....................เดือน................................พ.ศ........................

➢➢➢ โปรดพลิกด้านหลัง➢➢➢

ใบมอบตัว 3
คาสัญญาของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ข้าพเจ้า ( ) เด็กชาย ( ) เด็กหญิง ( ) นาย ( ) นางสาว……..............................................................……………………………….
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ชันมัธยมศึกษาปีที่ .............................ขอให้คามั่นสัญญาต่อผู้อานวยการและคณาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
1. ข้าพเจ้าจะตังใจศึกษาเล่าเรียนในวิทยาการต่างๆ ทังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างเต็มความสามารถ
2. ข้าพเจ้าจะเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ ตรงเวลา ตังใจทาการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมาย จะส่งงานตามกาหนด
เวลา จะไม่ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล
3. ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนต่างๆ ที่จัดขึนโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยความเต็มใจ
และให้เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
4. ข้าพเจ้าจะประพฤติตนเป็นคนดี เคารพและเชื่อฟังคาสอน คาแนะนา ของครูบาอาจารย์ ไม่ประพฤติตนในทางที่
ไม่สุภาพ หรือ ก้าวร้าวต่อครูบาอาจารย์ เพื่อนนักเรียน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกประการ และ ไม่ทา
ความเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
5. ข้าพเจ้าจะรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวม ไม่ทาลายไม่ทาความเสียหายแก่ทรัพย์สมบัติของส่วนรวมและของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
6. ข้าพเจ้าจะแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
หากข้าพเจ้า มิได้ปฏิบัติตามคาสัญญาที่ให้ไว้ ข้าพเจ้าพร้อมรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของโรงเรียน
(ลงชื่อ)...................................................................................................นักเรียน
(....................................................................................................)
วันที่ ....................เดือน...............................พ.ศ.....................

สาหรับเจ้าหน้าที่
เอกสารและหลักฐานประกอบการมอบตัว
1. สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน บิดา และมารดา
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิว จานวน 1 รูป (ติดในใบมอบตัว)
3. เอกสารแสดงการชาระเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ตามประกาศ)
บันทึก (หลักฐานการมอบตัวเมื่อมีปัญหา)

( ) มี
( ) มี
( ) ชาระ

( ) ไม่มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่ชาระ

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................................................................บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
(ลงชื่อ)................................................................................................เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน
(ลงชื่อ)................................................................................................เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าบารุงการศึกษา
(ลงชื่อ)................................................................................................เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐาน

ST_S_01
สำหรับนักเรียน

นักเรียน

ระเบียนประวัตินักเรียนหอพัก
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ปีการศึกษา
ระดับชัน้
เลขที่ห้องพัก

ปีการศึกษา
ระดับชัน้
เลขที่ห้องพัก

ปีการศึกษา
ระดับชัน้
เลขที่ห้องพัก

1.ข้อมูลนักเรียน
ชื่อ – สกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)……………………………………………………………ชื่อเล่น……………..............
เลขบัตรประจำตัวประชาชน.............................................................................เลขประจำตัวนักเรียน....................................................
เบอร์โทรศัพท์..............................................สัญชาติ...................เชื้อชาติ......................ศาสนา.......................กรุ๊ปเลือด........................
แพ้อาหาร..........................................................แพ้ยา............................................................โรคประจำตัว...................................................
ลักษณะอาการ.........................................................สถานที่รักษาอาการ............................................ผู้รักษา...........................................
ชื่อ-สกุลบิดา..............................................................................................................อาชีพ...............................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้......................................................................................................................................................................................
………………………………..……………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์………………….………….………

ชื่อ-สกุลมารดา....................................................................................................................อาชีพ.....................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้...................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………...……เบอร์โทรศัพท์…………………………………….

2.ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุล.........................................................................................................................อาชีพ.............................................................................
สถานที่ทำงาน..........................................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................................กับนักเรียน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………...………เบอร์โทรศัพท์………………….…………………

3.ข้อมูลเพื่อนสนิท
ชื่อ-สกุล......................................................................................................ชื่อเล่น..............................................ระดับชั้น...............................
โรงเรียน..............................................................เลขที่หอ้ งพัก..............................เบอร์โทรศัพท์.........................................
ชื่อผู้ปกครอง........................................................................................................เบอร์โทรศัพท์......................................................................
หน่วยหอพัก :ข้อมูลอัพเดท 16 มีนาคม 2564

ใบสั่งจองหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำหรับโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ ..............เดือน ................... พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................
ผู้ปกครองของนักเรียน(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)........................................................................................................................
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ข้าพเจ้าทราบว่ารัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาแก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นค่าหนังสือเรียน 1,384 บาทต่อปี อุปกรณ์การเรียน (สมุด กระดาษรายงาน) 460 บาทต่อปี และ
ทางโรงเรียนจะมีการดำเนินการสั่งหนังสือเรียนและจัดทำอุปกรณ์การเรียน (สมุด กระดาษรายงาน) ให้แก่นักเรียน ในการ
ดำเนินการครั้งนี้ ข้าพเจ้า
 มีความประสงค์ให้ทางโรงเรียนดำเนินการสั่งหนังสือเรียนและจัดทำอุปกรณ์การเรียน (สมุด กระดาษรายงาน)
ถ้าเงินที่รัฐบาลจัดสรรไม่เพียงพอ ข้าพเจ้ายินดีจะชำระเงินส่วนที่เกิน
 จะขอซื้อหนังสืออุปกรณ์การเรียนด้วยตนเอง และขอรับเงินส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนให้แก่นักเรียน
ลงชื่อ..........................................................ผู้สั่งจอง
(..........................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รบั จอง
(..........................................................)

ใบสั่งจองหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำหรับนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ ..............เดือน ................... พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................
ผู้ปกครองของนักเรียน(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)........................................................................................................................
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ข้าพเจ้าทราบว่ารัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่ าใช้จ่ายการศึกษาแก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นค่าหนังสือเรียน 1,384 บาทต่อปี อุปกรณ์การเรียน (สมุด กระดาษรายงาน) 460 บาทต่อปี และ
ทางโรงเรียนจะมีการดำเนินการสั่งหนังสือเรียนและจัดทำอุปกรณ์การเรียน (สมุด กระดาษรายงาน) ให้แก่นักเรียน ในการ
ดำเนินการครั้งนี้ ข้าพเจ้า
 มีความประสงค์ให้ทางโรงเรียนดำเนินการสั่งหนังสือเรียนและจัดทำอุปกรณ์การเรียน (สมุด กระดาษรายงาน)
ถ้าเงินที่รัฐบาลจัดสรรไม่เพียงพอ ข้าพเจ้ายินดีจะชำระเงินส่วนที่เกิน
 จะขอซื้อหนังสืออุปกรณ์การเรียนด้วยตนเอง และขอรับเงินส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนให้แก่นักเรียน
ลงชื่อ..........................................................ผู้สั่งจอง
(..........................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับจอง
(..........................................................)

