
โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

ใบมอบตัวนักเรียน ประจ้าปีการศึกษา 2564 

 

 

ชื่อนักเรียน ................................................................................................................ .......................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ………… ห้อง ....................... 
เลขประจ้าประชาชน          -                       -                            -                                     

           วันที่  30  พฤษภาคม  2564 

 

 ข้าพเจ้า(ผู้ปกครอง) .......................................................................................................................... อาชีพ .......................................... ........................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน     หมู่เลือด ............... Email ………………………………………...……………………… 
สถานที่ท างาน ................................................................................................................ .................................................................................................... ................ 
บ้านเลขที่ .............................................................................................................. ซอย .............................................................. ถนน ........................................... 
แขวง ..................................................................................... เขต ................................ ......................................... จังหวัด ............................................................. 
รหัสไปรษณีย์ .................................. โทรศัพท์บา้น ................................................................ ........ โทรศัพท์มือถือ ......................................................................... 
เก่ียวข้องกับนักเรียนเป็น .....................................  รายได้ต่อเดือน ................................................... บาท 
ขอท าทะเบียนประวัติมอบตัวนักเรียนให้ไว้ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 ด้วย (ชื่อ-สกุลนักเรียน) ................................................................................................. เชื่อเล่น ...................... เกิดวันที่ ............................................... 
สถานที่เกิด........................................................... ต าบล ............................... ................... อ าเภอ ................................... จังหวัด .................................................. 
สัญชาติ ....................... เชื้อชาติ ............................. ศาสนา .......................... สว่นสูง ............ ........... ซม.  น้ าหนัก .......................... กก. 
โรคประจ าตัว ........................................................... มีพี่น้องทั้งหมด ............................. เป็นคนที่ ......................... 
หมู่เลือด ............................ ความสามารถพิเศษ ................................................................................ .........Email …………………………………………………………………. 

ปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ี  รหัสประจ าบา้น ...........................................................   บ้านเลขที่ ................................................................................. 
ซอย ................................................................... ถนน ................................................. ..................................... แขวง ..................................................................... 
เขต ..................................................................... จังหวัด ........................................... .......................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... 
โทรศัพท์บ้าน ....................................................... 
การเดินทางมาโรงเรียน ............................................................................................. ระยะทางจากบา้นมาถึงโรงเรียน ............................... กิโลเมตร 
ค่าใชจ้่ายในการเดินทางจากบา้นถึงโรงเรียน ............................... บาท 
 

สถานภาพของบิดา – มารดา 
 อยู่ด้วยกัน   แยกกันอยู่   หย่าร้าง       มารดาถึงแก่กรรม  บิดาถึงแก่กรรม 
มารดาแต่งงานใหม่   บิดาแต่งงานใหม ่  บิดาและมารดาแต่งงานใหม่       บิดาหรือมารดาหรอืทั้งสองถึงแก่กรรม 

 

สถานศึกษาเดิม  โรงเรียน .................................................................................................................... ... ชั้นเรียนสุดท้าย   ............................................................ 
แขวง ...................................................................... เขต ............................................. .................... จังหวัด .................................................................................... 
คะแนนเฉลี่ย ............................................ 
 

  

เลขประจ้าตัวนักเรียน 

................................... 
ติดรูป 

แผนการเรียน ............................................................................. 
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ชื่อบิดา ............................................................................................................................. ........... อายุ ......................... รายได้/เดือน .................................... บาท 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน                                                                   อาชีพ  ........................................................................... หมู่เลือด ..............  
สัญชาติ.......................... เชื้อชาติ ............................. ศาสนา ............................... ต าแหน่ง ................................................................................................ ........... 
สถานที่ท างาน .......................................................................................................... ...........................................โทรศัพท์ที่ท างาน ................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ( ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ ............................................................................ ............ ซอย ................................................................................. 
ถนน ..................................................................................... แขวง .............................. .............................................. เขต ............................................................. 
จังหวัด .......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. ............... โทรศัพท์บา้น ........................................................................ 
โทรศัพท์มือถือ ................................................................... Email …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ชื่อมารดา .................................................................................................................................... อายุ ......................... รายได้/เดือน ...................... .............. บาท 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน                                                                   อาชีพ  ........................................................................... หมู่เลือด ..............  
สัญชาติ.......................... เชื้อชาติ ............................. ศาสนา ............................... ต าแหน่ง ..... ...................................................................................................... 
สถานที่ท างาน ................................................................................................................ .....................................โทรศัพท์ที่ท างาน ................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ( ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ ............................................................................ ............ ซอย ................................................................................. 
ถนน ..................................................................................... แขวง ................................ ............................................ เขต ............................................................. 
จังหวัด .......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... ....... โทรศัพท์บา้น ........................................................................ 
โทรศัพท์มือถือ ................................................................... Email …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 บัดน้ี ...................................................................................................................... ........................................................ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน 
ใน โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  เรียบร้อยแล้ว    ข้าพเจ้าขอสญัญาว่าจะเป็นผู้ปกครอง คอยก ากับ ดูแล  และเอาใจใสใ่ห้ 
......................................................................................................................... ต้ังใจศึกษาเอาใจใส่ต่อการเรียนให้ดีอย่างสม่ าเสมอ  และจะอบรมตักเตือนสั่งสอน 
ให้ประพฤติและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ  วินัย  ข้อบังคับ ของทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ทุกประการ ทั้งจะเป็นผู้อุปถัมภ์ฯเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
อุปกรณ์การเรียนให้เพียงพอ  ตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนน้ี  ข้าพเจ้ายินดีมอบนักเรียนในความปกครอง ของข้าพเจ้าให้ด าเนินการตามระเบียบ
ข้อบังคับทุกประการ  หากกระท าผิดต่อกฎระเบียบ วินัย ข้อบังคับของโรงเรียน  ขอให้โรงเรียนได้ด าเนินการลงโทษตามกฎระเบียบของโรงเรียนตามควรแก่กรณี 
 ข้าพเจ้า ได้อ่านข้อความทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
         

ลงชื่อ ..........................................................................ผู้ปกครอง                     

       ( ........................................................................ ) 
                        30  พฤษภาคม  2564 

ส้าหรับเจ้าหน้าท่ี 
เอกสารที่ใช้มอบตัว 
 รูปถ่าย 1 นิ้ว 
 ป.05 (ฉบบัส าเนา)/ปพ.1 (ฉบบัส าเนาหน้าหลงั)จ านวน 2 ฉบบั 
 สูติบัตร 
 ทะเบียนบ้านฉบับส าเนา (นักเรียน / บิดา / มารดา) จ านวน 1 ฉบับ 
 ทะเบียนบ้านฉบับส าเนา (ผู้ปกครองกรณีไม่ใชบ่ิดา มารดา )จ านวน 1 ฉบับ 
 อ่ืน ๆ .................................................................    
 

 

        เอกสารครบ 
         เอกสารไม่ครบ 

ก าหนดน าเอกสารมาวันที ่
............/................/............ 

ลงชื่อ ....................................... 
(เจ้าหน้าที่) 

 

 


