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ติดรูปถ่าย  
ใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนปากพูน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

---------------------------------------------------------- 
             

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

ค าชี้แจง   แบบบันทึกข้อมูลนี้เป็นเอกสารเพ่ือการสืบค้นข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง   
   นักเรียน โปรดได้กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้อง  
   และท าเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 

ข้อมูลนักเรียน 

ชื่อ-สกุลนักเรียน (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).....................................................................................................ชื่อเล่น.................
ม.1/….... ม.4/....... เลขที่............เลขประจ าตัวนักเรียน.................... ชื่อภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด)  

ชื่อ  นามสกุล  

เลขประจ าตัวประชาชน  ---- 
เกิดวันที่ ...........เดือน.........................พ.ศ..................ที่โรงพยาบาล................................ต าบล........................อ าเภอ..........................
จังหวัด........................................หมู่เลือด.................สัญชาต.ิ..................เชื้อชาติ........................ศาสนา...............................  

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน รหัสประจ าบ้าน(ดูจากทะเบียนบ้าน) --  

บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่..........ชื่อหมู่บ้าน..............................ถนน.................................ต าบล.......................อ าเภอ.........................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ................................ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน รหัสประจ าบ้าน(ดูจากทะเบียนบ้าน) --  

บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่..........ชื่อหมู่บ้าน..............................ถนน.................................ต าบล.......................อ าเภอ.........................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ................................ 

รายละเอียดนักเรียน (ท าเครื่องหมาย  ตามความเป็นจริง) 
    ความขาดแคลน  
     ขาดแคลนแบบเรียน      ขาดแคลนอาหารกลางวัน      ขาดแคลนเครื่องเขียน      ขาดแคลนเครื่องแบบ 
    ค่าใช้จ่ายในโรงเรียน (ค่าอาหาร, ค่าเดินทางและอ่ืนๆ)  โดยประมาณวันละ..................................บาท 
    การเดินทางมาโรงเรียน 
     เดินเท้า      พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร      พาหนะเสียค่าโดยสาร      จักรยานยืมเรียน  อ่ืนๆ........................... 
    ระยะเวลาเดินทาง..........................นาที  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวันละ.......................บาท 
     ระยะห่างจากบ้านถึงโรงเรียน ทางน้ า..................เมตร   
     ระยะห่างจากบ้านถึงโรงเรียน ถนนลูกรัง..................เมตร 
     ระยะห่างจากบ้านถึงโรงเรียน ถนนลาดยาง.....................เมตร 
 
 

 
เข้าเรียนชั้น  ม.1/…....  ม.4/....... เลขที่....................(ตามใบรายชื่อ) 
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    ความสามารถพิเศษ 
     ดนตรี.........................  กีฬา..............................  อ่ืนๆ ระบ.ุ............................................................... 

    สุขภาพปัจจุบัน 
     สว่นสูง.........................ซม. น้ าหนัก...............กิโลกรัม  
     โรคประจ าตัว (ถ้ามี)..................................................................................................... 

    ครอบครัว 
    สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

 อยู่ด้วยกันจดทะเบียนสมรส  โสด      หม้าย 
   อย่าร้าง    อยู่ด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรส  แยกกันอยู่ 

 บิดาถึงแก่กรรม   มารดาถึงแก่กรรม    บิดาและมารดาถึงแก่กรรม 
 บิดาถึงแก่กรรม มารดาแต่งงานใหม่  มารดาถึงแก่กรรม บิดาแต่งงานใหม่ 

 
    ข้อมูลพี่น้อง 

จ านวนพี่น้อง (รวมตัวนักเรียนด้วย)..........................คน 
จ านวนพี่ชาย..................คน  จ านวนน้องชาย..................คน 
จ านวนพี่สาว..................คน  จ านวนน้องสาว..................คน 
จ านวนพี่น้องที่ศึกษาอยู่ (ไม่รวมตัวนักเรียน) ..................คน 
เป็นบุตรคนที่.................. 

 
สถานศึกษาเดิม  โรงเรียน................................................................ต าบล....................................อ าเภอ............................................. 
จังหวัด....................................................................ชั้นเรียนสุดท้าย....................................................................................................... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ข้อมูลบิดา 
ชื่อ-สกุลบิดา (นาย, ใส่ยศเต็ม)...............................................................................................................อายุ..................ป ี
การมีชีวิต     มีชีวิตอยู่    เสียชีวิต     
การศึกษาชั้นสูงสุด  ประถม   มัธยม  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

เลขประจ าตัวประชาชน  ---- 
เกิดวันที่ ...........เดือน.........................พ.ศ..................ที่โรงพยาบาล................................ต าบล........................อ าเภอ..........................
จังหวัด...................................................หมู่เลือด....................สัญชาติ...................เชื้อชาติ.........................ศาสนา...............................  
อาชีพ...................................ต าแหน่ง.....................................รายไดเ้ดือนละ..........................บาท 
สถานที่ท างาน..............................................อ าเภอ.....................จังหวัด...............................โทรศัพท์ที่ท างาน.................................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน รหัสประจ าบ้าน (ดูจากทะเบียนบ้าน) --  

บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่..........ชื่อหมู่บ้าน..............................ถนน.................................ต าบล.......................อ าเภอ.........................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ................................ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)  รหัสประจ าบ้าน --  

บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่..........ชื่อหมู่บ้าน..............................ถนน.................................ต าบล.......................อ าเภอ.........................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ................................ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ข้อมูลมารดา 
ชื่อ-สกุลมารดา (นาง, นางสาว,ใส่ยศเต็ม)...............................................................................................................อายุ..................ป ี
การมีชีวิต     มีชีวิตอยู่    เสียชีวิต     
การศึกษาชั้นสูงสุด  ประถม   มัธยม  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

เลขประจ าตัวประชาชน  ---- 
เกิดวันที่ ...........เดือน.........................พ.ศ..................ที่โรงพยาบาล................................ต าบล........................อ าเภอ..........................
จังหวัด...................................................หมู่เลือด....................สัญชาติ...................เชื้อชาติ.........................ศาสนา...............................  
อาชีพ...................................ต าแหน่ง.....................................รายไดเ้ดือนละ..........................บาท 
สถานที่ท างาน..............................................อ าเภอ.....................จังหวัด...............................โทรศัพท์ที่ท างาน.................................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน รหัสประจ าบ้าน (ดูจากทะเบียนบ้าน) --  

บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่..........ชื่อหมู่บ้าน..............................ถนน.................................ต าบล.......................อ าเภอ.........................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ................................ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)  รหัสประจ าบ้าน --  

บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่..........ชื่อหมู่บ้าน..............................ถนน.................................ต าบล.......................อ าเภอ.........................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ................................ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อเพื่อนบ้านหรือญาติสนิท ได้ที่ (ชื่อ-สกุล)............................................................................................ 
บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่..........ชื่อหมู่บ้าน..............................ถนน.................................ต าบล.......................อ าเภอ.........................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ................................ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา)  
ชื่อ-สกุล (นาย, นาง, นางสาว, ใส่ยศเต็ม)...............................................................................................................อายุ..................ป ี

เลขประจ าตัวประชาชน  ---- 
เกิดวันที่ ...........เดือน.........................พ.ศ..................ที่โรงพยาบาล................................ต าบล........................อ าเภอ..........................
จังหวัด...................................................หมู่เลือด....................สัญชาติ...................เชื้อชาติ.........................ศาสนา...............................  
อาชีพ...................................ต าแหน่ง.....................................รายไดเ้ดือนละ..........................บาท 
สถานที่ท างาน..............................................อ าเภอ.....................จังหวัด...............................โทรศัพท์ที่ท างาน.................................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน รหัสประจ าบ้าน (ดูจากทะเบียนบ้าน) --  

บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่..........ชื่อหมู่บ้าน..............................ถนน.................................ต าบล.......................อ าเภอ.........................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ................................ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)  รหัสประจ าบ้าน --  

บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่..........ชื่อหมู่บ้าน..............................ถนน.................................ต าบล.......................อ าเภอ.........................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ................................ 
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แผนที่จากบ้านมาโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอให้เด็กในความปกครองของข้าพเจ้าเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนปากพูน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะคอยว่ากล่าวตักเตือน
ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี  อยู่ในกฎข้อบังคับ  และระเบียบวินัยของโรงเรียน หากเด็กในปกครองของข้าพเจ้าสร้างปัญหา  ซึ่งน า
มาถึงความเสียหายหรือชื่อเสียงของโรงเรียน  ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับเด็กออกจากโรงเรียนทันที  โดยไม่ติดใจที่จะด าเนินการกับ
โรงเรียนใดๆ ทั้งสิ้นโดย 
 

ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าเมื่อข้าพเจ้าได้มอบตัวนักเรียนต่อทางโรงเรียน  และช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้  กับทางโรงเรียนแล้ว 
หากเด็กในความปกครองของข้าพเจ้าไม่ได้เรียนในโรงเรียนนี้จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกค่าธรรมเนียมคืนจากทาง
โรงเรียน 

 
ลงชื่อ……………………………………………………ผู้ปกครอง 
     (………………….………………………………..) 

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………ผู้รับมอบตัว 
     (………………….………………………………..) 

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

1. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ติด หน้า 1) 
2. ส าเนาใบ ปพ.1 
3. ส าเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน ที่ยังไมส่่งในวันรับสมัคร 


