
 
ใบมอบตัวนกัเรียน ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ ......... 

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน .............. เดือน .... ................................... พ.ศ. ............... 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว (ชื่อผู้ปกครอง) ....................................................................................ขอมอบตัวนักเรียน  
ชื่อ เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว ................................................................... ต่อผู้อ านวยการโรงเ รียนขุนทะเลวิทยาคม  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. ข้อมูลนักเรียน  ชื่อ เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว ....................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………….…….……. เกิดวันที่ ............... เดือน ........................................ พ.ศ. ............... 
สัญชาติ ............... เชื้อชาติ ............... ศาสนา ......................... หมู่โลหิต ............... น้ าหนัก ............... กก. ส่วนสูง ............... ซม. 
โรคประจ าตัว ................................................................. ความพิการ ..................................... ......................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ................................................. สถานที่ เกิด ..................................................... จังหวัด ............................... ........... 
มีพี่น้องจ านวน .......... คน เป็นบุตรคนที่ .......... พี่ชาย .......... คน พี่สาว .......... คน น้องชาย .......... คน น้องสาว .......... คน   
มีพี่น้องเรียนที่โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ............. คน  
ระยะทางจากบ้านมาโรงเรียน ................ กิโลเมตร  วิธีการเดินทางมาโรงเรียน ................................................ ............................. 
เวลาที่ใช้เดินทาง ........................ นาที/ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ............................ บาท/วัน   
ความสามารถพิเศษ  (   ) ไม่มี  (   ) ภาษา  (   ) ดนตรี   (   ) กีฬา   (   ) ทัศนศิลป์  (   ) การแสดง  (   ) อ่ืน ๆ ....... ................ 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน     รหัสประจ าบ้าน ...................................................... บ้านเลขที่ ......................... หมู่ที่ ......... 
ซอย ................................................ ถนน .................................................... ต าบล/แขวง ............................................................ 
อ าเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ................................................ 

ที่อยู่ปัจจุบัน                 รหัสประจ าบ้าน ...................................................... บ้านเลขที่ ......................... หมู่ที่ .........  
ซอย ................................................ ถนน .................................................... ต าบล/แขวง ..... ....................................................... 
อ าเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ................................................  

๒. ข้อมูลครอบครัว   สถานภาพของบิดา-มารดา     อยู่ด้วยกัน   แยกกันอยู่   หย่าร้าง 

๒.๑  ชื่อ – สกุลบิดา .............................................................. เลขประจ าตัวประชาชน .................................. ......... 
สัญชาติ ............... เชื้อชาติ ............... ศาสนา ......................... หมู่โลหิต ...............    ยังมีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม 
อาชีพ    รับราชการ   นักธุรกิจ/ค้าขาย   รับจ้าง   เกษตรกรรม  
  อ่ืน ๆ ระบุ .................................................. รายได้เดือนละ ................................... บาท วุฒิการศึกษา .................................. 
สถานที่ท างาน ................................................... ต าแหน่ง .............................................. เบอร์ โทรศัพท์ ........................................ 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน     บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ....... ถนน ........................................... ต าบล/แขวง .................................... 
อ าเภอ/เขต ................................................. จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................................  
เบอร์โทรศัพท์ ......................................................... 

๒.๒  ชื่อ – สกุลมารดา .......................................................... เลขประจ าตัวประชาชน ........................................... 
สัญชาติ ............... เชื้อชาติ ............... ศาสนา ......................... หมู่โลหิต ...............     ยังมีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม 
อาชีพ    รับราชการ   นักธุรกิจ/ค้าขาย   รับจ้าง   เกษตรกรรม  
  อ่ืน ๆ ระบุ .................................................. รายได้เดือนละ ................................... บาท วุฒิการศึกษา .................................. 
สถานที่ท างาน ................................................... ต าแหน่ง ..................... ......................... เบอร์โทรศัพท์ ........................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน     บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ....... ถนน ........................................... ต าบล/แขวง .................................... 
อ าเภอ/เขต ................................................. จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................................  
เบอร์โทรศัพท์ ......................................................... 

เลขประจ าตัว ............................. 
เข้าเรียนชั้น   ............................. 
ปีการศึกษา   ............................. 
เรียนในระบบ 
 ปกติ     โครงการ ข.ว.ส. 
 
 

ติดรูปถ่ายนักเรียน 
ขนาด 1 x 1.5 น้ิว 
 

มัธยมศึกษาปีที่  
       2560 
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๒.๓  ชื่อ – สกุลผู้ปกครอง ....................................................... เลขประจ าตัวประชาชน .................................... ..... 
สัญชาติ ............... เชื้อชาติ ............... ศาสนา ......................... หมู่โลหิต ...............   
เก่ียวข้องกับนักเรียนโดยเป็น    บิดา    มารดา    ปู่    ย่า    ตา    ยาย    ลุง    ป้า    อ่ืน ๆ ................ 
อาชีพ    รับราชการ   นักธุรกิจ/ค้าขาย   รับจ้าง   เกษตรกรรม  
  อ่ืน ๆ ระบุ .................................................. รายได้เดือนละ ................................... บาท วุฒิการศึ กษา .................................. 
สถานที่ท างาน ................................................... ต าแหน่ง .............................................. เบอร์โทรศัพท์ ........................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน     บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ....... ถนน ........................................... ต าบล/แขวง .................................... 
อ าเภอ/เขต ................................................. จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................................  
เบอร์โทรศัพท์ ......................................................... (ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะดูแล ตักเตือนให้  เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว ................................................... ........ 
ขยันหม่ันเพียรในการเรียน ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย และกฎข้อบังคับของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมทุกประการ 

 ข้าพเจ้าขอมอบตัว เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว ........................................................... เข้าเป็นนักเรี ยน
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไป 

 

ลงช่ือ..............................................ผู้ปกครอง  ลงช่ือ..............................................ครูผู้รับมอบตัว  
  (.......................................................)    (.......................................................) 

 
 

     ลงช่ือ.............................................. 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 


