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โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
ใบมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปึการศึกษา 2562 

กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร-คณิตศาสตรเขมขน 

ชื่อนักเรียน ........................................................................................................................................... ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ห้อง ............... 

เลขประจ าตัวประชาชน 

วันที ่............................. เดือน ................................................. พ.ศ. ......................... 
ข้าพเจ้า (ผู้ปกครอง)   อาชีพ 

เลขประจ าตัวประชาชน                  หมู่เลือด  Email 

สถานท่ีท างาน 

บ้านเลขท่ี     ซอย ถนน 

แขวง   เขต       จังหวัด 

รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ 

เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น   รายได้ต่อเดือน   บาท 

ขอท าทะเบียนประวัติมอบตัวนักเรียนให้ไว้ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 

ด้วย (ชื่อ-สกุลนักเรียน)       ช่ือเล่น   เกิดวันที ่

สถานที่เกิด  แขวง       เขต จังหวัด 

สัญชาติ          เชื้อชาติ        ศาสนา   ส่วนสูง   ซม.   น้ าหนัก  กก. 

โรคประจ าตัว    มีพี่น้องทั้งหมด คน  เป็นคนที ่

หมู่เลือด ความสามารถพิเศษ  Email 

ปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ี รหัสประจ าบ้าน บ้านเลขท่ี 

ซอย ถนน แขวง 

เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 

โทรศัพท์บ้าน  

การเดินทางมาโรงเรียน ระยะทางจากบ้านมาโรงเรียน  กิโลเมตร 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน บาท 

สถานภาพของบิดา - มารดา  

 อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู ่   หย่าร้าง 

 บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม  บิดาหรือมารดาหรือท้ังสองถึงแก่กรรม 

 บิดาแต่งงานใหม่  มารดาแต่งงานใหม่  บิดาและมารดาแต่งงานใหม่ 

สถานศึกษาเดิม โรงเรียน ช้ันเรียนสุดท้าย 

แขวง เขต จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยสะสม 

ติดรูป 

เลขประจ าตัวนักเรียน 
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ชื่อบิดา           อายุ  ปี     รายได้ต่อเดือน          บาท 
เลขประจ าตัวประชาชน                  อาชีพ    หมู่เลือด 
สัญชาติ          เชื้อชาติ        ศาสนา         ต าแหน่ง 
สถานท่ีท างาน         โทรศัพท์ท่ีท างาน 
ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขท่ี     ซอย      
ถนน     แขวง           เขต          
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์บ้าน    
โทรศัพท์มือถือ      Email 

ชื่อมารดา           อายุ  ปี     รายได้ต่อเดือน          บาท 
เลขประจ าตัวประชาชน                  อาชีพ    หมู่เลือด 
สัญชาติ          เชื้อชาติ        ศาสนา         ต าแหน่ง 
สถานท่ีท างาน         โทรศัพท์ท่ีท างาน 
ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขท่ี     ซอย      
ถนน     แขวง           เขต          
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์บ้าน    
โทรศัพท์มือถือ      Email 
 

 บัดนี้   (ช่ือนักเรียน)       ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใน
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นผู้ปกครอง คอยก ากับ ดูแล และเอาใจใส่ให้ 

(ชื่อนักเรียน)       ตั้งใจศึกษาเอาใจใส่ต่อการเรียนให้ดีอย่างสม่ าเสมอ และจะอบรม
ตักเตือนสั่งสอนให้ประพฤติและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ วินัย ข้อบังคับ ของทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ทุกประการ ทั้งจะเป็นผู้อุปถัมภ์เรื่อง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนให้เพียงพอ ตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนนี้ ข้าพเจ้ายินดีมอบนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้า
ให้ด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับทุกประการ หากกระท าผิดต่อกฎระเบียบ วินัย ข้อบังคับของโรงเรียน ขอให้โรงเรียนได้ด าเนินการลงโทษ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียนตามควรแก่กรณี 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

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

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว 
  รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
  ป.05 (ฉบับส าเนา) / ปพ.1 (ฉบับส าเนาหน้าหลัง) จ านวน 2 ฉบับ 
  สูติบัตร 
  ทะเบียนบา้น (ฉบบัส าเนา) ของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
  ทะเบียนบา้น (ฉบบัส าเนา) ของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
  ทะเบียนบา้น (ฉบบัส าเนา) ของนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
   ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนักเรียน บิดา มารดา (ถา้เปลี่ยน จ านวน 1 ฉบับ 

   อื่นๆ ......................................................................................... 

 เอกสารครบ 
 เอกสารไม่ครบ 
     ก าหนดน าเอกสารมาให้วันที่ 
     ........../......................../............ 
 
ลงชื่อ ................................................... (เจา้หน้าท่ี) 
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