
ใบมอบตัวนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหม่ิน (หลักสูตรสองภาษา) 

ส านักการศึกษา  เทศบาลนครเชียงราย ปีการศึกษา 2564 
 

ข้อมูลนักเรยีน   

1.ช่ือ (ด.ช. / ด.ญ). ........................................................ นามสกุล ................................................................. 

   Name-Surname…………..............................................................................Nickname.............................................. 

 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนนักเรยีน              

 

2. เกิดวันที ่.......... เดอืน ......................พ.ศ .................. ที่โรงพยาบาล ............................................................  

ต าบล ............................... อ าเภอ ............................ จังหวัด ............................... เชือ้ชาติ ............................. 

สัญชาติ ........................ ศาสนา ....................... หมู่เลอืด ................ อายุ .............. ป ีโรงเรียนเดมิชื่อโรงเรียน 

(ถ้าม)ี ................................................................................... ต าบล ....................... อ าเภอ.............................. 

จังหวัด ................................................................... 

ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้านเลขที่ ................... หมู่ที่ ................. หมู่บ้าน .........................ถนน........................ 

ต าบล ..................... อ าเภอ ....................จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ ………………………………………. 

3. ปัจจุบันนักเรยีนอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ ...................... หมู่บ้าน ......................................... 

ถนน.............. ต าบล .................... อ าเภอ ....................จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์ ………………………………. 

4. โรคประจ าตัว / การรักษาเบือ้งต้น ...............................................................................................................

แพย้า................................................................... แพอ้าหาร............................................................................ 

5. นักเรยีนมีพ่ีน้องจ านวน....................คน 

ได้แก่  1 ................................................................................................ อายุ ..........................ปี 

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ 

........................................................................................................................................................ 

2 ................................................................................................. อายุ ..........................ปี 

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ 

........................................................................................................................................................ 

3 ................................................................................................... อายุ .......................ปี 

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ 

........................................................................................................................................................ 

 

 

 

เลขประจ ำตัว.......................... 
เข้ำเรียนชั้น............................. 

 
ติดรูปถ่ำย 

1 น้ิว 

 



ข้อมูลบิดา/มารดา  

6. บดิาช่ือ ......................................... นามสกุล ............................... เชือ้ชาติ ............. สัญชาติ ..................... 

ศาสนา ............................  (  ) มีชีวิตอยู่  (  ) เสยีชีวิต  การศึกษา.................................................................... 

อาชีพ ..................................................สถานที่ท างาน...................................................................................... 

ต าบล......................................... อ าเภอ......................................... จังหวัด............................... 

รายได้ / เดอืน ..................... บาท โทรศัพท์(บ้าน)............................... (มือถือ)................................................. 

(ที่ท างาน).............................................e-mail address …………………………………………………………………………………….. 

7. มารดาชื่อ ........................................ นามสกุล ............................... เชือ้ชาติ ............. สัญชาติ ................. 

ศาสนา .........................  (  ) มีชีวิตอยู่  (  ) เสยีชีวิต  การศึกษา....................................................................... 

อาชีพ ......................................สถานที่ท างาน ................................................................................................. 

ต าบล................................ อ าเภอ........................................... จังหวัด...................................... 

 รายได้ / เดอืน ...................... บาท โทรศัพท์(บ้าน)............................. (มือถือ).............................................. 

(ที่ท างาน).............................................e-mail address ………………………………………………………………………………….. 

 

8. สถานภาพของบิดา  มารดา  จดทะเบียน  อยู่ร่วมกัน  แยกกันอยู่   

     หย่าร้าง  อื่น ๆ ระบุ...............................................................  

 

9. กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อเพ่ือนบา้นหรือญาติสนิท ได้ที่ (ช่ือ-นามสกุล)...................................................... 

ที่อยู่................................................................................................................................................................. 

เบอร์โทรศัพท์ ..................................................................... 

 

ข้อมูลผู้ปกครอง(กรณทีี่นักเรยีนไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา)   

10. ช่ือ ............................................................. นามสกุล .......................................................... เกี่ยวข้องกับ

นักเรยีนเป็น .......................... เชือ้ชาติ .............. สัญชาติ ............... ศาสนา ................. อาชีพ .......................  

รายได้ / เดอืน ...........................บาท อยู่บ้านเลขที่ .......................... หมู่ที่ ........... ถนน..................................  

ต าบล ................................. อ าเภอ ....................................... จังหวัด ..............................  

สถานที่ท างาน ............................................................... ต าบล.................... อ าเภอ............ จังหวัด............... 

 โทรศัพท์(บ้าน) ................................ (มือถือ)................................... (ที่ท างาน).............................................. 

E-mail address …………………………………………………………………………..………….. 

 

 

 



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะให้การสนับสนุนการศึกษาและดูแลตักเตือนนักเรียนที่อยู่ในความปกครองของ

ข้าพเจ้า ในเร่ืองของการเล่าเรียนและความประพฤติให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเหมาะสมกับ

สภาพของการเป็นนักเรยีนอย่างเต็มที่ และข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน ดังนี้ 

 

 ส าเนาสูติบัตรและส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรยีน      จ านวน  1  ชุด 

 ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง     จ านวน 1  ชุด 

 ส าเนาหนังสือเดนิทาง (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ)    จ านวน 1  ชุด 

 เอกสารการเปลี่ยนช่ือตัว/ช่ือสกุลของนักเรียน(ถ้าม)ี        จ านวน 1  ชุด 

 เอกสารการเปลี่ยนช่ือตัว/ช่ือสกุลของผู้ปกครอง(ถ้าม)ี      จ านวน  1  ชุด 

 ใบรับรองแพทยใ์นกรณีที่นักเรียนมีโรคประจ าตัว       จ านวน  1  ชุด 

 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว           จ านวน  1  ใบ 

 

 

ลงช่ือ............................................................................ผู้ปกครอง 

        (...........................................................................) 

วันที่ ........................เดอืน .............................พ.ศ. ...................... 

 

 

ลงช่ือ.........................................................................ผู้รับมอบตัว 

        (.........................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนที่บ้านที่นักเรยีนพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


