
 
ใบมอบตัวนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาล  2  หนองบัว 
สำนักการศึกษา  เทศบาลนครเชียงราย ปีการศึกษา 2566 

 
ข้อมูลนักเรียน   
1.ชื่อ (ด.ช. / ด.ญ). ........................................................................ นามสกุล ................................................................. 
   Name-Surname…………......................................................................................................................................................... 
 

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน              
 

2. เกดิวันที่ ............ เดือน .............................พ.ศ .................... ทีโ่รงพยาบาล .................................................................. 
ตำบล ................................. อำเภอ ..................................... จังหวัด ...................................... เชื้อชาติ ............................ 
สัญชาติ ................. ศาสนา ..................... หมู่เลือด ......... อายุ .........ปี น้ำหนัก...........กโิลกรัม ส่วนสูง............เซนติเมตร 
โรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียน (ถ้ามี) ......................................................................................ที่ตั้งเลขที.่.................หมู่ที.่.......... 
ตำบล ................................... อำเภอ................................... จังหวัด .....................................เบอร์โทรศัพท์...................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ............................ หมู่ที่ .......................... หมู่บ้าน ................................................................ 
ถนน......................................................... ตำบล ................................................. อำเภอ................................................... 
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ………………………………………….………. 
3. ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี ....................... หมู่ที่ ....................... หมู่บ้าน ........................................................ 
ถนน......................................................... ตำบล ................................................. อำเภอ ................................................. 
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ………………………………………………. 
4. โรคประจำตัว / การรักษาเบื้องต้น ..................................................... ......................................................................... 
แพ้ยา............................................................................... แพ้อาหาร................................................................................ 
5. นักเรียนมีพ่ีน้องจำนวน....................คน 

ได้แก่  1 .................................................................................................................. อายุ ..........................ป ี
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ ........................................................................................................................................................ 

2 .................................................................................................................. อายุ ..........................ป ี
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ ........................................................................................................................................................ 

3 .................................................................................................................. อายุ ..........................ป ี
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ ........................................................................................................................................................ 
 
 
 

เลขประจำตัว.......................... 

เข้าเรียนชั้น............................. 

 
ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 

 



ข้อมูลบิดา/มารดา  
6. บิดาชื่อ ......................................... นามสกุล ....................................... เชื้อชาติ .................. สัญชาติ ..................... 
ศาสนา ............................  (  ) มีชีวิตอยู่  (  ) เสียชีวิต  การศึกษา .............................................................................. 
อาชีพ ..................................................สถานที่ทำงาน ......................................รายได้ต่อเดือน..................................... 
ตำบล................................................ อำเภอ...................................................... จังหวัด................................................
รายได ้/ เดือน .......................... บาท โทรศัพท(์บ้าน)....................................... (มือถือ).............................................. 
(ที่ทำงาน).............................................E-mail address ………………………………………………………………………………….. 
7. มารดาชื่อ ......................................... นามสกุล ....................................... เชื้อชาติ .................. สัญชาติ ................. 
ศาสนา ............................  (  ) มีชีวิตอยู่  (  ) เสียชีวิต  การศึกษา .............................................................................. 
อาชีพ .................................สถานที่ทำงาน ..................................................รายได้ต่อเดือน..................................... 
ตำบล................................................ อำเภอ...................................................... จังหวัด................................................
รายได้ / เดือน .......................... บาท โทรศัพท์(บ้าน)....................................... (มือถือ).............................................. 
(ท่ีทำงาน).............................................E-mail address ………………………………………………………………………………….. 
8. สถานภาพของบิดา  มารดา  จดทะเบียน  อยู่ร่วมกัน  แยกกันอยู่   
     หย่าร้าง  อ่ืน ๆ ระบุ...........................................................................  
9. สิทธิของครอบครัว  สิทธิเบิกค่าเล่าเรียน    ได้    ไม่ได้   สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล   ได้   ไม่ได้ 
10. กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อเพ่ือนบ้านหรือญาติสนิท ได้ที่ (ชื่อ-นามสกุล).................................................................... 
ที่อยู่........................................................................... ..................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท ์..................................................................... 
ข้อมูลผู้ปกครอง(กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา)   
11. ชื่อ ............................................................. นามสกุล .......................................................... เกี่ยวข้องกับนักเรียน
เป็น .......................... เชื้อชาติ .................. สัญชาติ .................... ศาสนา ....................... อาชีพ .................................  
รายได้ / เดือน ...........................บาท อยู่บ้านเลขท่ี .......................... หมู่ที่ ........... ถนน ............................................  
ตำบล ................................................... อำเภอ .................................................. จังหวัด .............................................  
สถานที่ทำงาน ....................................................................................... ตำบล............................. อำเภอ.....................  
จังหวัด................................. โทรศัพท์(บ้าน) ......................................................... (มือถือ)........................................... 
(ท่ีทำงาน)....................................... E-mail address …………………………………………………………………………..………….. 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้เป็นจริงทุกประการและพร้อมให้การสนับสนุนการศึกษาดูแลตักเตือน

นักเรียนที่อยู่ในความปกครองของข้าพเจ้า ในเรื่องของการเล่าเรียนและความประพฤติให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนอย่างเหมาะสมกับสภาพของการเป็นนักเรียนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการมอบตัว 
ดังนี้ 

 
 

 



 ใบมอบตัวการเป็นนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 1 ฉบับ 

 สำเนาสูติบัตรหรอืบัตรประชาชนของนักเรียน    1 ฉบับ 

 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน     1 ฉบับ 

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา 1 ฉบับ 

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 1 ฉบับ 

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 1 ฉบับ 
         (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา หรือมารดา) 

 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)     1 ฉบับ 
 

 
ลงชื่อ............................................................................ผู้ปกครอง 
       (...........................................................................) 
           วันที่ ..........เดือน......................พ.ศ.2566 
 

 
 
ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบตัว 
      (.........................................................................) 
          วันที่ ..........เดือน......................พ.ศ.2566 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


