
 
ใบมอบตัวนักเรียน 

โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์  (ครอบครัวอุปถัมภ์) 
ปีการศึกษา 2562 

****************************************** 
ข้อมูลของผู้ปกครอง 

      ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .........………………………..…….…  นามสกุล ...........…………………………..... 
เลขประจ าตัวประชาชน ............................................................... .............  เชื้อชาต…ิ……...........สัญชาต…ิ…...........
ศาสนา…………………. เกิดวันที่.……........เดือน………......……..พ.ศ.…………......  อายุ ………......ป ี  
อาชีพ…………………………………………...........................................   รายได้ต่อเดือน…….........……………………… บาท  
สถานที่ท างาน……………………………………………………………………………..………………...................................................  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้บ้านเลขที่……….….. หมู่ที่ …….……. หมู่บ้าน .........................ถนน………………..……………….. 
ตรอก/ซอย …………………………….….……..ต าบล/แขวง……………………….……………..…….อ าเภอ/เขต……………..……… 
จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย์……………….........……โทรศัพท์บ้าน ……………..………………………………....
โทรศัพท์ที่ท างาน……………….………........................……….…โทรศัพท์เคลื่อนที่ …………....…………....................…….....  
e-mail address ……………………………..………………………….. ID Line …………………………………………………….. 
เป็นผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยเกี่ยวข้องเป็น ...................................ของนักเรียน 
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ……………………..……………………………………………………….…….............………………..…...  
ขอมอบตัวนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ………………………………………………………….……………..……………..….. 
ซึ่งอยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  ...................................................................................    
โดยนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ..........................ปีการศึกษา  2562   
กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองตามรายชื่อข้างบนได้ ให้ติดต่อ ........................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................... เกี่ยวข้องเป็น ............................. นักเรียน 

 
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 

 นักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)………………………..…………………....นามสกุล……………..…………….…… 
เลขประจ าตัวประชาชน ................................................................. .................. หมู่เลือด……………………….. 
เชื้อชาติ…....……….สัญชาติ…................ศาสนา………........เกิดวันที่..........เดือน…………..พ.ศ.………. อายุ ….……. ปี    
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้บ้านเลขที่ ……….….................... หมู่ที่ …….……. หมู่บ้าน ...........................................
ถนน…………………...........ตรอก/ซอย ………………ต าบล/แขวง……………………….………อ าเภอ/เขต……………..……… 
จังหวัด……………………............................………รหัสไปรษณีย์………………….โทรศัพท์ที่บ้าน ……………..…………………  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………….........….……….……...... e-mail address ……………………………………………………............ 
ID Line ……………………………………………………………. 

 
 
 

     รูปถ่าย 1 นิว้ 



หน้า 2 
 

  ชื่อบิดา นาย.......................………………………..…นามสกุล…………………………...........................................  
เลขประจ าตัวประชาชน ............................................................... เชื้อชาติ………….สัญชาติ…….....ศาสนา………...
เกิดวันที่ .……..  เดือน ……………พ.ศ. …………..  อายุ ………. ปี อาชีพ………………………………..…………………........... 
รายได้ต่อเดือน……………….... บาท  สถานที่ท างาน…………………………………………………………………………................. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้บ้านเลขที่ ……….….. หมู่ที่ …….……. หมู่บ้าน ....................................................
ถนน……………………ตรอก/ซอย ……………………ต าบล/แขวง……………………….…………อ าเภอ/เขต……………..…………
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์…………………… โทรศัพท์ที่บ้าน ………..………………..………......................... 
โทรศัพท์ที่ท างาน…………….…โทรศัพท์เคลื่อนที่ …………....….…… e-mail address …………………………………………. 
  ชื่อมารดา .......................………………………..…นามสกุล…………………………...................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน ............................................................... เชื้อชาติ………….สัญชาติ…….....ศาสนา……….......
เกิดวันที่ .……..  เดือน ……………พ.ศ. …………..  อายุ ………. ปี อาชีพ………………………………..…………………............ 
รายได้ต่อเดือน……………….... บาท  สถานที่ท างาน…………………………………………………………………………................. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้บ้านเลขที่ ……….….. หมู่ที่ …….……. หมู่บ้าน ........................................................................
ถนน……………………ตรอก/ซอย ……………………ต าบล/แขวง……………………….…………อ าเภอ/เขต……………..…………
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์…………………… โทรศัพท์ที่บ้าน ………..………………..………….....................  
โทรศัพท์ที่ท างาน…………….…โทรศัพท์เคลื่อนที่ …………....….…… e-mail address …………………………………………. 

 สถานภาพการสมรสของบิดา มารดา   
   สมรสและอยู่ร่วมกัน     สมรส แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน  
           หย่าร้าง        บิดาถึงแก่กรรม   มารดาถึงแก่กรรม   อ่ืน ๆ ………………………………..… 

นักเรียนอาศัยอยู่กับ ….... .... .... ... .... .... ..นักเรียนมีพ่ีน้องทั้งหมด (รวมตัวนักเรียนด้วย)………………. คน  
นักเรียนเป็นบุตรคนที่  ……………… 

   ไม่มีประวัติการแพ้ยาแพ้อาหาร     เคยมีอาการแพ้ (ระบุ)  ................................................... 

   ไม่มีโรคประจ าตัว       มีโรคประจ าตัว (ระบุ) .............................................. ........... 

   ไม่เคย  หรือ   เคย  เข้ารับการบ าบัดอาการทางจิตที่ ..................... เมื่อ.............. ......................... 

   ปัญหาสุขภาพอ่ืน ๆ ......................................................................................................... 
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ข้อมูลด้านการศึกษาของนักเรียน 

 นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ............   จากโรงเรียน ……………………………………....................... 
อ าเภอ ........................................................จังหวัด  .................................................................................................. 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    เขต .................  

   ข้ าพเจ้ าขอมอบอ านาจ ในการปกครองนัก เรี ยนที่ อยู่ ใ นการปกครองของข้ าพเจ้ า  
ให้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียน ................................................................................... .................... ในด้านการเรียน 
การเข้าร่วมกิจกรรม  และการเข้าพัก ของโรงเรียน  หากนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้ากระท าการใด ๆ ที่เป็น
การไม่เหมาะสม หรือขัดต่อระเบียบของทางโรงเรียน  ข้าพเจ้ายินดีให้ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือครูอาจารย์ที่ได้รับ
มอบหมายด าเนินการตามระเบียบของโรงเรียน  และขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ  

 

                                 ลงชื่อ   ……………………..…………………. ผู้มอบตัว / ผู้ปกครองนักเรียน 

                                             (………………………………………………………….) 

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

 

 

 

หมายเหตุ  

1. ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก กรอกใบมอบตัวฉบับนี้ให้เรียบร้อย ยกเว้นช่องรายชื่อโรงเรียนอุปถัมภ์   
ให้เขียนในวันรายงานตัวเลือกโรงเรียน และน าไปในวันรายงานตัวเลือกโรงเรียน วันที่ 15 พ.ค. 62     
ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 

2. ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
3. ใบมอบตัว ให้จัดท า 2 ชุด เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว 1 ชุด และเก็บท่ีนักเรียน 1 ชุด 
4. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาทุกฉบับ 
5. แนบส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาทุกฉบับ 

   
 


