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ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ………../………… ปีการศึกษา 2565 
 

• ข้อมูลนักเรียน 
 

1. ชื่อนักเรียน (ด.ญ./ด.ช./น.ส./นาย)…………....................................................................นามสกุล..................................................................... 

เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน        

ชื่อนักเรียนภาษาอังกฤษ (Miss/Master/Mr.)…………....................................................Surname.................................................................. 

สถานศึกษาเดิมโรงเรียน…………………………………………………………………………………………………………….จังหวัด……………………………………….. 

วัน/เดือน/ปีเกิด………………………………..โรงพยาบาลที่เกิด...............................................................................................................................

ตำบลเกิด...............................................อำเภอเกิด.............................................จังหวัดเกิด............................................ อายุ......................ปี 

เชื้อชาติ......................สัญชาติ ...................... ศาสนา .............................. 

• ข้อมูลสุขภาพ 
 

หมู่โลหิต (เขียนเป็นตัวหนงัสือ) .......................... น้ำหนัก.......................กิโลกรัม   ส่วนสงู ....................... ซม.   

โรคประจำตัว..........................................................    ความพิการ   ไม่พิการ   พิการ (ระบุ) ............................................................  
 

• ข้อมูลที่อยู่ 
 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขรหัสประจำบ้าน (ดูจากเล่มทะเบยีนบ้าน) ……………………………………………….………...บา้นเลขที่.....................           

หมู่บ้าน .................................................. ซอย.......................... ถนน ......................... ตำบล/แขวง....................... อำเภอ/เขต.....................

จังหวัด ....................... รหัสไปรษณีย์............................  เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน ....................................... มือถือ ............................................  

ที่อยู่ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ ระบชุื่อ……………………………………………………………………………….เก่ียวข้องเป็น…………………………………..

เลขรหัสประจำบา้น (ดูจากทะเบียนบ้าน) …………………………………….…………………..บา้นเลขที่................หมู่บ้าน……………...…..……………. 

.................................................. ซอย.................................. ถนน ............................ ตำบล/แขวง........................ อำเภอ/เขต.......................

จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์…................... เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน ........................................ มือถือ ..............................................  

ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ   บิดา/มารดา  หอพักโรงเรียน    อาศัยกับญาติ โปรดระบุ....................................................... 
ลักษณะที่อยู่อาศัยปัจจุบัน   บ้านตัวเอง  บ้านเชา่       บ้านพักข้าราชการ    อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................. 
 

นักเรียนมาโรงเรียนโดย   เดินเท้า   ระยะเวลาเดินทาง (นาที)............... ระยะห่างบ้านถึงโรงเรียน.............. (เมตร) 
     รถโดยสารประจำทาง  ระยะเวลาเดินทาง (นาที)............... ระยะห่างบ้านถึงโรงเรียน.............. (เมตร)
     รถยนต์ส่วนตัว  ระยะเวลาเดินทาง (นาที)............... ระยะห่างบ้านถึงโรงเรียน.............. (เมตร)
     รถจักรยานยนต์  ระยะเวลาเดินทาง (นาที)............... ระยะห่างบา้นถึงโรงเรียน.............. (เมตร)
     รถรับจ้าง   ระยะเวลาเดินทาง (นาที)............... ระยะห่างบ้านถึงโรงเรียน.............. (เมตร) 

 รถจักรยาน   ระยะเวลาเดินทาง (นาที)............... ระยะห่างบ้านถึงโรงเรียน.............. (เมตร) 

 อ่ืนๆระบุ………..………… ระยะเวลาเดินทาง (นาที)............... ระยะห่างบ้านถึงโรงเรียน.............. (เมตร) 

เดินทางมาโรงเรียน   โดยพาหนะเสียค่าโดยสาร เป็นเงนิ.............บาท     โดยพาหนะไม่เสียค่าโดยสาร 

รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 

เครื่องแบบชุดนักเรยีน 

โรงเรียนเฉลมิพระ

เกียรตฯิ ภูเกต็ 

มีต่อหน้า 2   

เลขประจำตัว........................... 
(งานทะเบียนโรงเรียนเป็นผู้กรอก) 
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• ข้อมูลบิดา – มารดา (ตามทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร) 
 

1. ชื่อบิดา (นาย/นาง/น.ส.) (ถ้ามียศ ให้เขียนยศเต็ม ห้ามย่อ)  ชื่อ ......................................................... สกุล............................................. 

เลขประจำตัวประชาชนบิดา       

เชื้อชาติ.................. สัญชาติ ............. ศาสนา ...................... อาชีพ ............................................. รายได้ต่อเดือน ................................บาท 

เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน ............................................ มือถือ ........................................ สถานที่ทำงาน............................................................... 

ความพิการ  ไม่พิการ  พกิาร (ระบุ)...................................................................................................... 

2. ชื่อมารดา (นาง/น.ส.) (ถ้ามียศ ให้เขียนยศเต็ม ห้ามย่อ) ชื่อ ............................................................ สกุล ............................................... 

เลขประจำตัวประชาชนมารดา       

เชื้อชาติ.................. สัญชาติ ............. ศาสนา ...................... อาชีพ ............................................. รายได้ต่อเดือน ................................บาท 

เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน ............................................ มือถือ ........................................ สถานที่ทำงาน............................................................... 

ความพิการ  ไม่พิการ  พกิาร (ระบุ)...................................................................................................... 

สถานภาพบิดามารดา   อยู่ด้วยกัน   แยกกันอยู่   หย่าร้าง      บิดาถึงแก่กรรม       มารดาถึงแก่กรรม   

3. ข้อมูลพีน่้อง มีพี่น้องทั้งหมด (ไม่รวมตัวเอง) ...................................คน จำนวน จำนวนพี่ชาย...............คน จำนวนน้องชาย……........คน 

จำนวนพี่สาว.........คน จำนวนนอ้งสาว........คน จำนวนพีน่้องทีศ่ึกษาอยู่โรงเรียนนี้ (ไม่รวมตัวเอง).........คน นักเรียนเป็นบุตรคนที่......... 

4. ข้อมูลผู้ปกครอง (นาย/นาง/น.ส.)  ชื่อ ........................................................................ สกุล ................................................................... 

เลขประจำตัวประชาชนผูป้กครอง       

เชื้อชาติ.................. สัญชาติ ............. ศาสนา ...................... อาชีพ ............................................ รายได้ต่อเดือน ................................บาท 

เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน ................................... มือถือ .......................................... สถานที่ทำงาน..................................................................... 

เก่ียวข้องกับนักเรียน   บิดา   มารดา   อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................. 

     ข้าพเจ้าขอมอบ (ด.ญ./ด.ช./น.ส./นาย)........................................................................................ให้เป็นนักเรียนและศึกษาเล่าเรียน

ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันนี้ 
 

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ปกครอง     ลงชื่อ………………………………………ผู้อำนวยการโรงเรียน  

(…………………………………………………………..)                 (นายมนตรี  พรผล)   

 

 

 กรุณาเรียงเอกสารตามลำดับดังนี้ 

1.  ใบมอบตัวนักเรยีน (กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว)  

2.  สำเนาปพ.1 ฉบับสำเร็จการศึกษา (ฉบับหน้า-หลัง) พร้อมฉบับจริง  จำนวน 1 ฉบับ 

3.  สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อนักเรียน   จำนวน 1 ฉบับ 

4.  สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อบิดาของนักเรียน (ถ้าไม่มี ให้ใช้สำเนาสูติบัตรของนักเรียนแทน)  จำนวน 1 ฉบับ  

5.  สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อมารดาของนักเรียน (ถ้าไม่มี ให้ใช้สำเนาสูติบัตรของนักเรียนแทน) จำนวน 1 ฉบับ 

6.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา-มารดา)    จำนวน 1 ฉบับ   

7.  เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ , สำเนา Passport (กรณีที่บิดา/มารดา/นักเรียน เป็นชาวต่างชาติ) 

(เอกสารที่เป็นสำเนาให้ลงสำเนาถูกต้องพร้อมชื่อกำกับ ทุกแผ่น)       หมายเหตุ หากเอกสารไม่ครบ ถือว่ามอบตัวนักเรยีนไม่สมบูรณ ์

สำหรับเจ้าหน้าที่รับมอบตัว 

 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง 
 เอกสารต้องแก้ไข/เพิ่มเติม (ระบุข้อ) 

………………………………….…………………………… 

ลงชื่อ…………………………………ผูร้ับมอบตัว 

 

เอกสารมอบตัว ดังนี้ 


