
 
 

 
ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ปีการศึกษา…………..       
 

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ………………………….………………….......…………. สกุล …………………......……………………………….…… 
ผู้ปกครองของ (เด็กชาย/เด็กหญิง)............................................................................... สกลุ ………………………….......……………………….…… 
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น ……………………………………. และขอรับรองว่า 

1.  จะอุปการะดูแลนักเรยีนในเรื่อง  ค่าเล่าเรยีนและอุปกรณ์การเรียน 
2.  จะดูแลกวดขันให้นักเรียนปฏบิัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครดั 
3.  จะไม่เรียกร้องและเอาโทษต่อครูและโรงเรียนในกรณีที่ครูทำโทษนักเรียนด้วยความรักและปรารถนาดี 

 
                                                                                     ลงช่ือ …………………………………….……ผู้ปกครองผู้มอบตัว 
                                                                                              (…………………………...…………) 

************************************************************************************************ 
ข้อมูลนักเรียน 
ประวัติส่วนตัว 

 

1. ชื่อ (เด็กชาย/เด็กหญิง).............................................................นามสกุล……………………………………....….…ชื่อเล่น................................. 

2. ชื่อภาษาอังกฤษ.......................................................................นามสกุลภาษาอังกฤษ........................................................................... 

3. ภูมิลำเนา (จังหวัดที่เกิด)…………………………………………….................…………………………..………………………………………….………………… 

4. วัน/เดือน/ปีเกิด //เลขประจำตัวประชาชน   -  -  -  -    
     เชื้อชาติ .............. สัญชาติ .................. ศาสนา ..................... มพีี่ .............. คน  มีน้อง.............. คน    เป็นบุตรคนท่ี ................ 

5. ความพิการ    ไม่พิการ     พิการ (ระบุ) ................................. หมู่โลหติ .........................  น้ำหนกั ............................. กิโลกรัม 
     ส่วนสูง .......................... เซนติเมตร  โรคประจำตัว ............................................................................................................................. 

6. ระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนประมาณ ..................... กิโลเมตร  …………..นาที   วิธีการเดินทางมาโรงเรียน  เดินเท้า  รถรับ-ส่ง 

  รถจักรยานยนต ์  รถโดยสารประจำทาง   ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง...............................บาท     
        ลักษณะเส้นทางคมนาคม 

  ถนนคอนกรีต   ถนนลาดยาง    ถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง   ถนนลูกรังและถนนลาดยาง 
     ระยะห่างจาก โรงเรียน  ถนนลูกรัง (เมตร)................เมตร       ระยะห่างจาก โรงเรียน  ถนนลาดยาง (เมตร).................เมตร 

7. สถานภาพบิดามารดา   อยูด่้วยกันจดทะเบยีนสมรส   หม้าย    บิดาและมารดาถึงแก่กรรม 

  อยู่ด้วยกันไมไ่ด้จดทะเบียนสมรส    แยกกันอยู่     บิดาถึงแก่กรรมมารดาแต่งงานใหม่  

  หย่าร้าง      บิดาถึงแก่กรรม     มารดาถึงแก่กรรมบิดาแต่งงานใหม่ 

  โสด       มารดาถึงแก่กรรม  

8. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  เลขรหสัประจำบ้าน  -  -    
 บ้านเลขท่ี ................... หมู่ที่ .................ถนน .................................. ตำบล .......................................... อำเภอ ...................................  

 จังหวัด ............................................................   รหัสไปรษณีย์  
 
 

 
 

รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 



 

9. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) เลขรหสัประจำบ้าน   -  -    
 บ้านเลขท่ี .............. หมู่ที่ .......... ถนน ................................... ตำบล ......................................... อำเภอ ...........................................  

 จังหวัด ..............................................................  รหสัไปรษณยี์  

10. สถานศึกษาเดิม โรงเรียน....................................................... อำเภอ .................................... จังหวดั  .............................................. 

      ปีการศึกษาท่ีจบ ..............................  วุฒิ   ป.6     อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................. 

11. เข้าโรงเรียนชะอวดวิทยาคารในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา……..………..…เมื่อวันที่..............เดือน...................พ.ศ.................. 

12. ข้อมูลบิดา   ช่ือนาย...............................................................   นามสกุล ........................................................................................... 

      เลขประจำตัวประชาชน  -  -  - -  เชื้อชาติ ............................. สญัชาติ .............................................. 
      ศาสนา ....................... อาชีพ ................................ ตำแหน่ง .......................................... เบอร์โทรศัพท์.............................................. 
      สถานท่ีทำงาน .............................................................. อำเภอ ......................................... จังหวดั ..................................................... 
      รายได้ต่อเดือน .................................. บาท (กรณีถึงแกก่รรม ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ................. เดอืน ...........................พ.ศ. ............) 

13. ข้อมูลมารดา     นาง     นางสาว   ช่ือ ........................................................ นามสกุล ............................................................... 

      เลขประจำตัวประชาชน  -  -  - -  เชื้อชาติ ............................. สญัชาติ .............................................. 
      ศาสนา ....................... อาชีพ ................................ ตำแหน่ง .......................................... เบอร์โทรศัพท์.............................................. 
      สถานท่ีทำงาน .............................................................. อำเภอ ......................................... จังหวดั ..................................................... 
      รายได้ต่อเดือน .................................. บาท (กรณีถึงแกก่รรม ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ................. เดอืน ...........................พ.ศ. ............) 

14. ข้อมูลผู้ปกครอง  (หมายถึงบุคคลที่ดูแลนักเรียนมามอบตัว) 

       นาย     นาง     นางสาว   ช่ือ ........................................................ นามสกุล ............................................................... 

      เลขประจำตัวประชาชน  -  -  - -  เชื้อชาติ ............................. สญัชาติ .............................................. 
      ศาสนา ....................... อาชีพ ................................ ตำแหน่ง .......................................... เบอร์โทรศัพท์.............................................. 
      สถานท่ีทำงาน .............................................................. อำเภอ ......................................... จังหวดั ..................................................... 
      รายได้ต่อเดือน.................................................... บาท   เกี่ยวขอ้งกับนักเรียนเป็น .................................................................................... 
 

 หลักฐานการมอบตัว                    สำเนาทะเบียนบ้าน  นักเรียน  บิดา  มารดา 

                                               ปพ.1: ป 

                                               รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน  2  รูป 

                                               หลักฐานอื่น ๆ …….......………………………. 

 
    ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ได้เก็บหลักฐานการมอบตัวไว้เรยีบร้อยแล้ว 
 
        ลงช่ือ ....................................................................... นักเรยีน           
                                           (.....................................................................)                      
        วันท่ี ............. เดือน............................... พ.ศ....................    

                ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจหลักฐาน     ลงช่ือ...............................................................ผูต้รวจหลักฐาน  

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

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


