เฉพาะเจ้าหน้าที่
ม….…./….…… เลขที…
่ ….....…
เลขประจำตัว………......……….

แบบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่....4.....
โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา 2564
(โปรดเขียนข้อความด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้องทีส่ ุด)

ติดรูปถ่าย
นักเรียน
โรงเรียนเดิม
ขนาด 1.5 นิ้ว

วันมอบตัว วันที.่ ....30.....เดือน....พฤษภาคม....พ.ศ....2564......
ชื่อ-สกุลนักเรียน(ด.ช.,ด.ญ.) …………………………………….............…………....………ชื่อเล่น............................ น้ำหนัก..............กก. ส่วนสูง................ซม.
ชื่อภาษาอังกฤษ.................................................................................................... เชื้อชาติ......................สัญชาติ.......................ศาสนา …………......……
เกิดวันที.่ ...........เดือน ….……...….….. พ.ศ.…….………… จังหวัดที่เกิด...................................................ชื่อโรงเรียนเดิม....................................................
อำเภอ...........................จังหวัด............................. หมู่เลือด
เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียน (ดูที่ทะเบียนบ้าน)
(ถ้าบิดาหรือมาดามียศให้เขียนเต็มยศ เช่น ดาบตำรวจ จ่าสิบเอก)
ชื่อ – สกุล บิดา………………………………….………………………......………………..รายได้/เดือน...........................บาท อาชีพ……………………………..……….….
ชื่อ – สกุล มารดา………………………………….…………………………….......………รายได้/เดือน….………...............บาท อาชีพ...............................................
สถานภาพบิดา-มารดา ติดต่อไม่ได้ อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู่ หย่าร้าง บิดาถึงแก่กรรมมารดาถึงแก่กรรม บิดาแต่งงานใหม่มารดาแต่งงานใหม่
ปัจจุบนั นักเรียนพักอาศัยอยูก่ ับ(ชื่อผู้ปกครอง)..............................................................................เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น................โดยพักอยู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน………………………….....……………………………บ้านเลขที่ ……….………หมู่ที่ …….………..ซอย …………….…………..ถนน…………………...………….……..
ตำบล………………………......………………………อำเภอ…………………..……………….….……จังหวัด………………..…………………..รหัสไปรษณีย…์ ………………..……...
โทรศัพท์ที่บ้าน …………………....………….โทรศัพท์ของผู้ปกครอง………...............................…………โทรศัพท์ของนักเรียน……………….....………………………..
ชื่อโรงพยาบาลที่นักเรียนเกิด................................................ตำบล................................อำเภอ...........................................จังหวัด...................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. จะดูแลเรื่องการศึกษาเล่าเรียนของเด็กในปกครองของข้าพเจ้า จะติดตามผลการเรียนของนักเรียนและทำความเข้าใจผลการเรียน
ช่วยติดตามเมื่อนักเรียนมีปญ
ั หาเรือ่ งผลการเรียน
2.จะร่วมมือกับทางโรงเรียนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องผลการเรียนหรือปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติทุกครั้งที่ได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียน
ลงชื่อ………………………………..……..นักเรียน
ลงชื่อ……………………..………………..ผู้ปกครอง
ลงชื่อ…………………..…………………..ผู้ตรวจหลักฐาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

*********************************************

*นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานการจบหลักสูตรฉบับจริงมาแสดงควบคู่กับฉบับสำเนาห้ามดำเนินการมอบตัว
กรณีหลักฐานไม่ครบ
หลักฐานที่ขาด คือ
 สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีหลักฐานไม่ถูกต้องตรงกัน
 ชื่อ- สกุล นักเรียนในหลักฐานการจบหลักสูตร (ปพ.1 : บ)
 ชื่อ- สกุล นักเรียนในสำเนาทะเบียนบ้าน
 ชื่อ- สกุล บิดา มารดา ในหลักฐานการจบหลักสูตร (ปพ.1 : บ)
 ชื่อ- สกุล บิดา มารดา ในสำเนาทะเบียนบ้าน
 วัน เดือน ปี เกิดนักเรียนในหลักฐานการจบหลักสูตร (ปพ.1 : บ)
 วัน เดือน ปี เกิด นักเรียนในสำเนาทะเบียนบ้าน

เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานได้แนะนำให้ผู้ปกครองนักเรียนไปดำเนินการแก้ไขให้หลักฐานทีน่ ำมาแสดงถูกต้องตรงกันและนัดหมายให้นำฉบับที่แก้ไขแล้ว
มามอบให้กับงานทะเบียนในวันที่ …………..………เดือน………………....…..พ.ศ. ………
ลงชื่อ……………………………….....…………….เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน
(…………………………….........……………..)

ข้อมูลประวัตินักเรียนโรงเรียนปากช่อง
1. ที่อยู่นักเรียนตามทะเบียนบ้าน
เลขรหัสประจำบ้านทีน่ ักเรียนพักอาศัยอยู่(ดูที่ทะเบียนบ้าน)
E-mail……………………………………………………………….........………….........…………………..บ้านเลขที่...................................หมู่ท.ี่ .........................................
ถนน......................................................................ซอย................................................ตำบล..............................................................................................
อำเภอ....................................................................................จังหวัด........................................................................รหัสไปรษณีย์....................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................................................. เบอร์โทรศัพท์นักเรียน........................................................................................
2. ผู้ปกครองนักเรียน
2.1 ชื่อ-สกุลบิดา (ถ้าบิดามียศให้เขียนคำเต็มของยศนั้น)............................................................................................................................................
เลขประชาชนของบิดา (ดูที่ทะเบียนบ้าน)
รายได้ต่อเดือน...........................บาท ต่อปี..............................บาท หมายเลขโทรศัพท์ของบิดา.............................................. หมู่เลือด.....................
อาชีพของบิดา (เลือกกา  ลงใน )
 รับจ้าง
 เกษตรกร
 ค้าขาย
 รับราชการ
 พนักงานของรัฐ
 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐเกษียณ
 พระ/นักบวช
 บิดาเสียชีวิต
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ  อื่นๆ ............................................................
รายละเอียดของการประกอบอาชีพบิดา.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
2.2 ชื่อ-สกุลมารดา (ถ้ามารดามียศให้เขียนคำเต็มของยศนั้น).....................................................................................................................................
เลขประชาชนของมารดาดา (ดูที่ทะเบียนบ้าน)
รายได้ต่อเดือน...........................บาท ต่อปี..............................บาท หมายเลขโทรศัพท์ของมารดา........................................... หมู่เลือด.....................
อาชีพของมารดา (เลือกกา  ลงใน )
 รับจ้าง
 เกษตรกร
 ค้าขาย
 รับราชการ
 พนักงานของรัฐ
 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐเกษียณ
 พระ/นักบวช
 มารดาเสียชีวิต
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ  อื่นๆ ............................................................
รายละเอียดของการประกอบอาชีพมารดา.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
2.3 ชื่อ-สกุลผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน (ถ้ามียศให้เขียนคำเต็มของยศนั้น).................................................................................................
เกี่ยวข้องเป็น..........................................ของนักเรียน อาชีพของผูป้ กครอง.......................................................................................
เลขประชาชนของผู้ที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน
รายได้ต่อเดือน.......................................บาท ต่อปี.......................................บาท หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง....................................................
รายละเอียดของการประกอบอาชีพผู้ปกครองนักเรียน.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
3.ครอบครัว
3.1 สถานภาพบิดา-มารดา
สมรส
โสด
หม้าย
หย่าร้าง
อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่
บิดาถึงแก่กรรม
มารดาถึงแก่กรรม
บิดา และมารดาถึงแก่กรรม
ติดต่อไม่ได้
บิดาแต่งงานใหม่ มารดาแต่งงานใหม่ □
3.2 ข้อมูลพี่น้อง
จำนวนพี่น้องพ่อแม่เดียวกันของนักเรียน.............................คน จำนวนพี่น้องที่อยู่ในโรงเรียนนี้.....................................คน
จำนวนพี่ชาย.........................................................คน จำนวนน้องชาย.........................................................คน
จำนวนพี่สาว.........................................................คน จำนวนน้องสาว.........................................................คน
เป็นบุตรลำดับที.่ ...................................................................
(มีตอ่ ด้านหลัง กรุณากรอกให้ครบ)

4. รายละเอียดนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียน (เลือกกา ลงใน )
01 เดินเท้า
02 พาหนะเสียค่าโดยสาร

03 พาหนะไม่เสียค่าใช้จ่าย

04 จักรยานยืมเรียน

รายละเอียดการเดินทางเพิม่ เติม.....................................................................................................................................................................................
ระยะเวลาเดินทาง (นาที)...........................................................
ระยะห่างจากรร. ทางน้ำ (กม.).......................................... ถนนลูกรัง (กม.)..................................... ถนนลาดยาง (กม.).........................................
รวมระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน................................................กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อวัน........................................................บาท

ความขาดแคลน (เลือกกา ลงใน )
00 ไม่ขาดแคลน
01 ขาดเครื่องแบบนักเรียนชาย
02 ขาดเครื่องแบบนักเรียนหญิง

03
04
04
99

ขาดแคลนเครื่องเขียน
ขาดแคลนแบบเรียน
ขาดแคลนอาหารกลางวัน
ขาดแคลน 3 รายการ หรือมากกว่า

ภัยอันตรายที่นักเรียนเคยประสบ.....................................................................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษของนักเรียน (เลือกกา ลงใน )
00
01
02
03
04

ไม่ระบุ
ด้านสติปัญญา
ด้านความคิดสร้างสรรค์
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการเป็นผู้นำ

05
06
07
08
99

ด้านการสร้างงานทางทัศนศิลป์
ด้านศิลปะการแสดง
ด้านดนตรี
ด้านกีฬา
ด้านอื่นๆ..............................................

ที่พักของนักเรียน (เลือกกา ลงใน )
อาศัยอยู่กับบิดามารดา
พักนอนประจำ (*** พักนอนประจำ หมายถึง นักเรียนไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา)
ระบุที่พัก
บ้านพักรวมกับชุมชน
บ้านพักครู
บ้านเช่า
วัด

ที่พักนักเรียน
อาศัยอยู่กับญาติ

เด็กด้อยโอกาส (เฉพาะเด็กด้อยโอกาส) (เลือกกา ลงใน )
ระบุประเภท

ถูกบังคับให้ขายแรงงาน
เด็กถูกทอดทิ้ง
เด็กเร่ร่อน
ชนกลุ่มน้อย
เด็กยากจน
กำพร้า

เด็กอยู่ในธุรกิจทางเพศ
เด็กในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กเยาวชน
ผลกระทบจากเอดส์
เด็กที่ถกู ทำร้ายทารุณ
เด็กที่มีปัญหาเกีย่ วกับยาเสพติด
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว

5. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน)................................................คน มีรายละเอียดดังนี้

คน
ที่

ความ
สัมพันธ์กับ
นักเรียน

อายุ

ความพิการ
ทางร่างกาย/
สติปัญญา
(ใส่เครื่องหมาย 
หรือ -)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท (บาท/เดือน)
สวัสดิการจากรัฐ/เอกชน
ประกอบอาชีพ
ธุรกิจ
ค่าจ้าง
(เงินบำนาญ, เบีย้ ผูส้ ูงอายุ, อุดหนุน
ทางการเกษตร (หลัง
ส่วนตัว
เงินเดือน
เด็กแรกเกิด, อุดหนุนคนพิการ,
หักค่าใช้จ่าย) (หลังหักค่าใช้จ่าย)
อื่นๆ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รายได้ครัวเรือน (รายการที่ 1 – 10)
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมด จากข้อ 2)

รายได้จาก
แหล่งอื่น
(เงินโอน, ค่าเช่า,
ดอกเบี้ย, อื่นๆ)

รายได้รวมเฉลี่ย
ต่อเดือน

