
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารการมอบตัวเข.าเป0นนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค7 

ป8การศึกษา 2564 
 

ชุดท่ี 1 
เรียงลำดับเอกสาร ดังนี ้

1. แบบ นว.01 ใบมอบตัวเป-นนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค7     จำนวน 1 ฉบับ 

2. ใบแสดงหมู@เลือดของนักเรียน        จำนวน 1 ฉบับ 

3. สำเนาทะเบียนบHาน ของนักเรียน       จำนวน 1 ฉบับ 

4. สำเนาทะเบียนบHาน ของบิดา        จำนวน 1 ฉบับ 

5. สำเนาทะเบียนบHาน ของมารดา        จำนวน 1 ฉบับ 

6. สำเนาทะเบียนบHาน ของผูHปกครอง (กรณีผูHปกครองไม@ใช@บิดา-มารดา)   จำนวน 1 ฉบับ 

7. สำเนาใบ ปพ.1          จำนวน 1 ฉบับ 

8. สำเนาสูจิบัตร          จำนวน 1 ฉบับ 

9. หลักฐานอ่ืน ๆ (ถHามี) เช@น หลักฐานการเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¡ นักเรียนเก)า ¡ นักเรียนใหม) 

 

 

 

ชั้น  ม…..  ห2อง............เลขที.่..........แผนการเรียน.................................................................................. 

เลขประจำตัวนักเรียน.................................................................................................................................. 

วันที.่.........เดือน......................................พ.ศ. 2564 

1. ข2าพเจ2า (ชื่อผู2ปกครอง) นาย, นาง, นางสาว...............................................................นามสกุล............................................... 

อาชีพ (ระบุให2ชัดเจน)...................................................เกี่ยวข2องเปRน.................................รายได2ต)อเดือน......................บาท 

เลขประจำตัวประชาชน ¨-¨¨¨¨-¨¨¨¨¨-¨¨-¨ 

โทรศัพทV (บ2าน)....................................................................โทรศัพทV (มือถือ)......................................................................... 

2. ขอมอบตัว (ชื่อนักเรียน) ด.ช.,ด.ญ., นาย, นางสาว…………………….……………………….นามสกุล............................................... 

เพศ ¡ ชาย ¡ หญิง เลขประจำตัวประชาชน ¨-¨¨¨¨-¨¨¨¨¨-¨¨-¨ 

ศาสนา.......................สัญชาต.ิ...................เชื้อชาต.ิ...................เกิดวันที…่…..……เดือน……………….…..………พ.ศ.…………..…. 

หมู)เลือด…..........เกิดที่ตำบล............................................อำเภอ........................................จังหวัด.......................................... 

ที่อยู)ตามทะเบียนบ2าน รหัสประจำบ2าน (ทร.14) ¨¨¨¨-¨¨¨¨¨¨-¨ 

บ2านเลขที.่ .............หมู)ที.่.........ซอย............. ....................ถนน................ ............ .............ตำบล............ ..... ...................... 

อำเภอ............ ................. ...................จังหวัด............ ..... …................................รหัสไปรษณียV ¨¨¨¨¨ 

โทรศัพทV (บ2าน) ................... .......... ......................................โทรศัพทV (มือถือ) ............ ........................... .......................... 

จบชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ ___ จากโรงเรียน............ ................ ......................................จังหวัด... ... ... .... .. …... ............. ... ... 

โรคประจำตัว.... ……..... .... .... .... ....ยาที่แพ2.... .... .... .......... .... ....โรงพยาบาลที่ให2การรักษา.... .... .... ......... .... .... ...... 
 

กรณีบิดา มารดา มียศนำหน2าชื่อให2ใส)ชื่อยศเต็ม เช)น ดาบตำรวจ, สิบตำรวจตรี, พันตำรวจตรี 

3. บิดา (ผู2ให2กำเนิด) ชื่อ…….………….………......…..........……......……….นามสกุล…………………......….…......……......………………...... 

เลขประจำตัวประชาชน ¨-¨¨¨¨-¨¨¨¨¨-¨¨-¨ 

ความพิการ ¡ ไม)พิการ   ¡ มีความพิการ (ระบุ) ……......…..........……อาชีพ (ระบุให2ชัดเจน)............................................ 

รายได2ต)อเดือน.............................บาท หมายเลขโทรศัพทVมือถือ.......-.................................................. 

4. มารดา (ผู2ให2กำเนิด) ชื่อ….…………….………......…............…….....…….นามสกุล………………........….….....……......………………...... 

เลขประจำตัวประชาชน ¨-¨¨¨¨-¨¨¨¨¨-¨¨-¨ 

ความพิการ ¡ ไม)พิการ   ¡ มีความพิการ (ระบุ) ……......…..........……อาชีพ (ระบุให2ชัดเจน)............................................ 

รายได2ต)อเดือน.............................บาท หมายเลขโทรศัพทVมือถือ.......-.................................................. 

5. สถานภาพของบิดา-มารดา  ¡ อยู)ด2วยกัน         ¡ แยกกันอยู)              ¡ หย)าร2าง    

 ¡ บิดาถึงแก)กรรม   ¡ มารดาถึงแก)กรรม     ¡ บิดาและมารดาถึงแก)กรรม 

6. จำนวนพี-่น2องของนักเรียน (ไม)รวมตัวนักเรียน).....…...คน   จำนวนพี่น2องที่อยู)โรงเรียนนี.้....…...คน 

ใบมอบตัวเป*นนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค4 (ชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ ….. ) 

รูปนักเรียน 

1 นิ้ว 

แบบ นว.01 หน#าท่ี 1/2 

 



 

 

  จำนวนพี่น2องที่กำลังศึกษาอยู)..........คน 

7. วิธีเดินทางมาโรงเรียน     ¡ เดินเท2า           ¡ พาหนะไม#เสียค)าโดยสาร (เช)นรถยนตV รถจักรยานยนตVส)วนตัว) 

 ¡ จักรยานยืมเรียน      ¡ พาหนะเสียค)าโดยสาร (เช)น รถประจำทาง, เรือจ2าง) 

ระยะทางจากบ2านมาโรงเรียน.....…...กิโลเมตร.....…...เมตร ค)าใช2จ)ายในการเดินทาง.....…...บาท 

8. การขาดแคลน    ¡ ไม)ขาดแคลน 

    ¡ ขาดแคลนแบบเรียน                        ¡ ขาดแคลนเครื่องเขียน      

    ¡ ขาดแคลนอาหารกลางวัน                    ¡ ขาดแคลนเครื่องแบบ 

9. เคยได2รับการจัดสรรทุนนักเรียนยากจน ¡ เคย                   ¡ ไม)เคย (ระบุ).....…... .....…... .....…... .....…............ 

10. การพักนอน        ¡ หอพัก            ¡ อยู)กับพ)อแม)         ¡ อยู)กับญาติ                    ¡ พักรวมกับชุมชน 

    ¡ อยู)กับครู         ¡ อยู)กับพระ           ¡ องคVกรการกุศล 

11. การด2อยโอกาส    ¡ ไม)ด2อยโอกาส 

    ¡ เด็กถูกบังคับให2ขายแรงงาน                ¡ เด็กที่อยู)ในธุรกิจทางเพศ    ¡ เด็กถูกทอดทิ้ง      

    ¡ เด็กในสถานพินิจและคุ2มครองเยาวชน   ¡ เด็กเร)ร)อน                        ¡ ผลกระทบจากเอดสV 

         ¡ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว  ¡ เด็กที่ถูกทำร2ายทารุณ        ¡ เด็กยากจน 

         ¡ เด็กที่มีปhญหาเกี่ยวกับยาเสพติด          ¡ ชนกลุ)มน2อย                   ¡ กำพร2า 

12. การประสบภัย     ¡ ไม)เคย         ¡ เคย (ระบุ) …... .....…... .....…... .....…... …... .....…... .....…... ....................…... 

13. ความพิการ           ¡ ไม)พิการ        ¡ มีความพิการ (ระบุ) …….....…... .....…... .....…... …........... .....…... ....….......... 

14. น้ำหนัก (นักเรียน) …... .....…... .....…... กิโลกรัม       ส)วนสูง…... .....…... .....…... เซนติเมตร 

15. ความสามารถพิเศษ 1. …... .....…... .... .... …... .....…... .....…... ...…...2. …... .....…... .... .....…... …... .....…... .....….... .. 

16. รายการเอกสารการมอบตัว (ต*องมีครบทุกรายการและรับรองสำเนาให*เรียบร*อย) ประกอบด2วย 

¡ ใบผลตรวจกลุ)มเลือด 1 ฉบับ ¡ สำเนาทะเบียนบ2านนักเรียน 1 ฉบับ 

¡ สำเนาทะเบียนบ2านบิดา 1 ฉบับ ¡ สำเนาทะเบียนบ2านมารดา 1 ฉบับ 

¡ สำเนาใบ ปพ.1 1 ฉบับ ¡ อื่น ๆ (ถ2ามี) …... .....…...…... .....…......... 

 

 

ลงชื่อ.... …... .....…... .....…... ...…...นักเรียน 

              (.... …... .....…... .....…... ...…...) 

ลงชื่อ.... …... .....…... .....…... ...…...ผู2ปกครอง 

                   (.... …... .....…... .....…... ...…...) 

ลงชื่อ.... …... .....…... .....…... ...…...เจ2าหน2าที่รับมอบตัว 

                                               (.... …... .....…... .....…... ...…...) 

 

 

 

 

 

 

แบบ นว.01 หน#าท่ี 2/2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารการมอบตัวเข.าเป0นนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค7 

ป8การศึกษา 2564 
 

ชุดท่ี 2 
เรียงลำดับเอกสาร ดังนี ้

1. แบบ นว.02 หนังสือสัญญาการเป-นนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค7    จำนวน 1 ฉบับ 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผูHปกครอง      จำนวน 1 ฉบับ 

3. สำเนาทะเบียนบHาน ของผูHปกครอง       จำนวน 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

1. รายละเอียดส/วนตัว 

ชื่อ ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว…………………….……………………….นามสกุล...............................................ชื่อเล)น........ ........ ......... 

เกิดเมื่อวันที…่…........……เดือน……………..….....…..………พ.ศ.…………..........…. ปhจจุบันอาย…ุ…...........……ป` ……........……....เดือน 

สถานที่เกิด…........………........………........………........………........…… ตำบล................ .. ... …........………........………........................

อำเภอ............ ....................... …........………........……...........จังหวัด........... ..... …........………........……….... …............................... 

เลขประจำตัวประชาชน ¨-¨¨¨¨-¨¨¨¨¨-¨¨-¨ 

ศาสนา............. ...............สัญชาต.ิ...... ..................เชื้อชาต.ิ.............. ............โรคประจำตัว..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... 

จำนวนพี่น2องทั้งหมด (รวมตัวเอง) ....... ..................คน นักเรียนเปRนบุตรคนที.่...... .................. 

ความพิการ   ¡ ไม)พิการ ¡ มีความพิการ (ระบุ) …….....…... .....…......    น้ำหนัก …....... กิโลกรัม ส)วนสูง …....... เซนติเมตร 

ความสามารถพิเศษ/ความสนใจ..…... ..…... ..…... ..…... ..…... ..…... ..…... ..…... ..…... ..…... ..…... ..…... ..…... ..…... ..…... ..…... 

 สถานภาพของบิดา-มารดา     ¡ อยู)ด2วยกัน         ¡ แยกกันอยู)              ¡ หย)าร2าง    

   ¡ บิดาถึงแก)กรรม   ¡ มารดาถึงแก)กรรม     ¡ บิดาและมารดาถึงแก)กรรม 

 ชื่อเพื่อนสนิทในโรงเรียนนครสวรรคV..…... ..…... ..…... ..…... ..…... ..…... ..…......................... ..…...   อยู)ชั้น ม...…... .../ ..….... ... 

2. ที่อยู/นักเรียน 

โทรศัพทVติดต)อฉุกเฉิน (มือถือ) ¨¨¨-¨¨¨-¨¨¨¨ 

โทรศัพทVเพื่อนบ2านใกล2เคียง ¨¨¨-¨¨¨-¨¨¨¨  ความเกี่ยวข2อง ¨ ญาติ  ¨ เพื่อนบ2านใกล2เคียง 
ที่อยู)ปhจจุบัน ¨ บ2านตนเอง ¨ บ2านเช)า ¨ บ2านญาต ิ

 ¨ หอพัก ¨ บ2านพักข2าราชการ ¨ อื่น ๆ (ระบุ) 

บ2านเลขที.่ ..............หมู)ที.่...........ซอย............. ......................ถนน................ .............. .............ตำบล........... .... ....................... 

อำเภอ............ ................. .............................จังหวัด............ ............ …....................................รหัสไปรษณียV ¨¨¨¨¨ 

3. ครอบครัว 

ข2อมูลบิดา 

ชื่อ …………………….…......…..........…...........…......……….นามสกุล………………...….…......……......………………...............อาย…ุ…......ป ̀

ศาสนา............. .............สัญชาต.ิ...... ................เชื้อชาต.ิ.....................อาชีพ (ระบุอาชีพ เช)นแพทยV คร)ู.................................... 

ตำแหน)ง............. ...............................................................สถานที่ทำงาน....... ............................................................................ 

รายได2ต)อเดือน..........................บาท กรณีรับราชการ สังกัดกระทรวง.......................................................................................... 

กรม...............................................................................กอง.......................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพทVมือถือ ¨¨¨-¨¨¨-¨¨¨¨, ¨¨¨-¨¨¨-¨¨¨¨ 

ที่อยู)บิดา (กรณีอยู)บ2านเดียวกันกับนักเรียนไม)ต2องกรอกรายการนี้) 

บ2านเลขที.่ ..............หมู)ที.่...........ซอย............. ......................ถนน................ .............. .............ตำบล........... .... ....................... 

อำเภอ............ ................. .............................จังหวัด............ ............ …....................................รหัสไปรษณียV ¨¨¨¨¨ 
 

แบบขDอมูลประวัตินักเรียนโรงเรียนนครสวรรค4 

ป>การศึกษา 2564 

ชั้น ม........../.........  เลขที.่........ 
รูปนักเรียน 

1 นิ้ว 

แบบ นว.02 หน#าท่ี 1/2 

 



 

 

ข2อมูลมารดา 

ชื่อ …………………….…......…..........…...........…......……….นามสกุล………………...….…......……......………………...............อาย…ุ…......ป ̀

ศาสนา............. .............สัญชาต.ิ...... ................เชื้อชาต.ิ.....................อาชีพ (ระบอุาชีพ เช)นแพทยV คร)ู.................................... 

ตำแหน)ง............. ...............................................................สถานที่ทำงาน....... ............................................................................ 

รายได2ต)อเดือน..........................บาท กรณีรับราชการ สังกัดกระทรวง.......................................................................................... 

กรม...............................................................................กอง.......................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพทVมือถือ ¨¨¨-¨¨¨-¨¨¨¨, ¨¨¨-¨¨¨-¨¨¨¨ 

ที่อยู)มารดา (กรณีอยู)บ2านเดียวกันกับนักเรียนไม)ต2องกรอกรายการนี้) 

บ2านเลขที.่ ..............หมู)ที.่...........ซอย............. ......................ถนน................ .............. .............ตำบล........... .... ....................... 

อำเภอ............ ................. .............................จังหวัด............ ............ …....................................รหัสไปรษณียV ¨¨¨¨¨ 

4. การศึกษา 

ปhจจุบันศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ¨ ตอนต2น ¨ วิทยาศาสตรV - คณิตศาสตรV 

 แผนการเรียน ¨ อังกฤษ - คณิตศาสตรV 

 ¨ ตอนปลาย ¨ อื่น ๆ .................... .................... .................... 

 วันที่เข2ารับการศึกษาที่โรงเรียนนครสวรรคV วันที่ ______________ พ.ศ. 2564 

ป`การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป`ที ่ ห2อง ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 

2564     

2565     

2566     

5. รายละเอียดสถานศึกษาเดิม 

จบการศึกษา ชั้น..... .................ป`ที่จบการศึกษา........... ...........ชื่อสถานศึกษาเดิม........... ........... ..... ........... .............. ........... 

อำเภอ............ ................. .............................จังหวัด............ ............ …....................................รหัสไปรษณียV ¨¨¨¨¨ 

6. ขFอมูลเพิ่มเติม 

มีความเปRนเลิศทางวิชาการในวิชา..... ................. ..... ................. ..... ................. ..... ................. ..... ........................................ 

 ประวัติการรับทุนการศึกษา..... ................. ..... ................. ..... ................. ..... ................. ..... ................. ..... ......................... 

 หมู)โลหิตของนักเรียน ¨ A (เอ) ¨ B (บี) ¨ O (โอ) ¨ AB (เอบี) 

 ชื่อผู2มอบตัวนักเรียน................. ..... ................. ................. ..... ................. ความสัมพันธVกับนักเรียน................. ..... ................ 

 

               

 

ลงชื่อ................. ..... ..........................ผู2ปกครอง 

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

ลงชื่อ................. ..... ..........................นักเรียน 

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

รูปผู2ปกครอง 

1 นิ้ว 

แบบ นว.02 หน#าท่ี 2/2 

 



 

 

 
หนังสือสัญญาการเปMนนักเรียนโรงเรียนนครสวรรคO 

 เขียนที่ โรงเรียนนครสวรรคV 

  วันที.่........เดือน _______ พ.ศ. 2564 

  ข2าพเจ2า (นาย, นาง, นางสาว) ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........อาย.ุ.........ป ̀

หมายเลขบัตรประชาชน ¨-¨¨¨¨-¨¨¨¨¨-¨¨-¨ 

อาชีพ.... .... .... .... ... ..... .... ....ตำแหน)ง.... .... .... .... .... .... .... .... ....โทรศัพทV ¨¨¨-¨¨¨-¨¨¨¨ 

ปhจจุบันอยู)บ2านเลขที.่ ..............หมู)ที.่...........ซอย............. ....................ถนน.............. .............. .............ตำบล........... .... ....................... 

อำเภอ............ ................. .............จังหวัด............ …........................ ซึ่งในสัญญาเรียกว)า “ผู2ปกครอง” ตกลงยินยอมเปRนผู2ปกครองของ 

(นาย, นางสาว, เด็กชาย, เด็กหญิง) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... เกี่ยวข2องโดยเปRน.... .... .... .... ....  ซึ่งในสัญญาเรียกว)า 

“นักเรียนโรงเรียนนครสวรรคO” โดยตกลงสัญญากันไว2ดังมีข2อความต)อไปนี ้

1. โรงเรียนนครสวรรค- ยอมรับ (ชื่อนักเรียน) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... .... .... เข:าเป=นนักเรียนของโรงเรียน

นครสวรรค-ในชั้นมัธยมศึกษาปDที่ .... .... .... ตั้งแตHวันที่ ___ เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564 เป=นต:นไป 

2. ผู:ปกครองและนักเรียนต:องยอมรับระเบียบและข:อบังคับตHาง ๆ ของโรงเรียนซึ่งแจ:งไว:ในคูHมือนักเรียนอยHางละเอียดหรือแนว

ปฏิบัติที่ยึดถือมานาน และสัญญาวHาจะปกครองดูแลให:ปฏิบัติตามระเบียบและข:อบังคับอยHางเครHงครัด หากฝ`าฝaนยินยอมให:

ลงโทษตามระเบียบข:อบังคับทุกประการ และหากไมHมีการปรับปรุงแก:ไขให:ดีขึ้น ข:าพเจ:ายินยอมให:นักเรียนในปกครองของ

ข:าพเจ:าย:ายสถานศึกษา 

3. ผู :ปกครองให:สัญญาวHา จะอบรมสั ่งสอนตักเตือนนักเรียนให:เป=นผู :ที ่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความ

ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเลHาเรียนอยูHเสมอ 

4. ผู:ปกครองให:สัญญาวHา จะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และเข:ารHวมกิจกรรมที่สถานศึกษาแจ:งให:ทราบด:วยความเต็ม

ใจ 

5. เพื่อให:เป=นผลที่ดีตHอการปกครองดูแลนักเรียนรHวมกัน เมื่อสถานศึกษาแจ:งเป=นหนังสือหรือโทรศัพท-ให:ผู:ปกครองทราบ 

ผู:ปกครองให:สัญญาวHาจะไปพบทันท ีหากละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู:ปกครองยินยอมให:สถานศึกษาดำเนินการ

ลงโทษนักเรียนตามกรณีความผิดได:ทันท ี

6. ในกรณีที่นักเรียนกHอให:เกิดความเสียหายแกHทรัพย-สินทั้งในและนอกสถานศึกษา ผู:ปกครองให:สัญญาวHาจะรับผิดชอบชดใช:

คHาเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณ ี

7. ในกรณีที่นักเรียนเปลี่ยนที่อยูHใหมH ให:แจ:งกลุHมบริหารกิจการนักเรียนทราบภายใน 15 วัน 

8. ผู:ปกครอง จะควบคุมดูแลนักเรียนไมHให:กระทำความผิดทางอาญา เชHน กHอการทะเลาะวิวาท การพกพาอาวุธ     การเสพ

สารเสพติด หรือมีสารเสพติดไว:ในครอบครอง และมีการกระทำที่เป=นภัยตHอความมั่นคงของชาติ หากฝ`าฝaนข:าพเจ:ายินยอม

ให:นักเรียนในปกครองของข:าพเจ:าย:ายสถานศึกษา 

9. ผู:ปกครอง จะควบคุมดูแลนักเรียนไมHให:กระทำ หรือรHวมกระทำการอันเป=นเหตุทำให:โรงเรียนเกิดความไมHสงบเรียบร:อย หาก

ฝ`าฝaน ข:าพเจ:ายินยอมให:นักเรียนในปกครองของข:าพเจ:าย:ายสถานศึกษา 

ลงชื่อ.... …... .....…... .....…... ...…...นักเรียน 

          (.... …... .....…... .....…... ...…...) 

ลงชื่อ.... …... .....…... .....…... ...…...ผู:ปกครอง 

                (.... …... .....…... .....…... ...…...) 

ลงชื่อ.... …... .....…... .....…... ...…...เจ:าหน:าที่รับมอบตัว 

                                          (.... …... .....…... .....…... ...…...) 

 

แบบ นว.03 

 


