
                                                                                                                                                                            
 

 

 

         ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
 
  

  

 

  1. ข้อมูลนักเรียน  

 ชื่อ ด.ช/ด.ญ/นาย/น.ส  ................................................... นามสกุล...............................................ชื่อเล่น ......................... 
 ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) ........................................................... นามสกุล(ภาษาอังกฤษ).............................................................. 
  

 เลขประจำตัวประชาชน             วัน/เดือน/ปีเกิด......................... 
   

 จังหวัดที่เกิด ........................................ กลุ่มเลือด ............... สัญชาติ .............. เชื้อชาติ ............... ศาสนา ......................  
 น้ำหนัก .......... กิโลกรัม  ส่วนสูง ............... เซนติเมตร  โรคประจำตัว .............................................................................. 

 ประเภทความพิการ   ไม่มี    มี(ระบุ) .............................................. ความสามารถพิเศษ .......................................... 
 เหตุที่ย้ายมาเข้าเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ  ......................................................................................................................... 
 ชั้นที่จบ ...................... /กำลังเรียน ..................... ผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม..................... คะแนน O-NET ป.6 .................. 
 ชื่อสถานศึกษาเดิม................................................................................................. จังหวัด.................................................. 
  

 2. ที่อยู่นักเรียนตามทะเบียนบ้าน 
   

 รหัสประจำบ้าน      บ้านเลขท่ี............. หมู่ที่....... ตรอก/ซอย .................................. 
  

 ถนน............................................... แขวง/ตำบล................................................. เขต/อำเภอ ............................................ 
 จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท ์..................................................................... 
    

 3. ที่อยู่นักเรียนปัจจุบัน  (ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเดิมไม่ต้องกรอก) 
  

 รหัสประจำบ้าน        บ้านเลขท่ี.......... หมู่ที่....... ตรอก / ซอย ............................... 
  

 ถนน.............................................. แขวง/ตำบล..................................................  เขต/อำเภอ ........................................... 
 จังหวัด  ......................................... รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ ...................................................................... 
 4. การเดินทางมาโรงเรียน     เดินเท้า  ระยะทาง............... ก.ม. 

      ผู้ปกครองรับ – ส่ง ระยะทาง............... ก.ม. 
      เรือ โดยสาร  ระยะทาง............... ก.ม. 
      รถประจำทาง ระยะทาง............... ก.ม.      

 ต่อหน้า 2 ... 

 

เลขประจำตัว ..............................  วันที่เข้าเรียน ...................................... ปีการศึกษา  2563 
  เป็นนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ    เป็นนักเรียนนอกเขตพ้ืนทีบ่ริการ  
  โครงการพิเศษ (SMP)    โครงการพิเศษ (EP)     โครงการพิเศษ (IP) 

 -     -      -   -  
 

            

 

            

 

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

ลงช่ือ...........................ตัวบรรจง 

       ผู้ตรวจหลักฐาน 

 
ติดรูปถ่าย 
นักเรียน 

11.5 นิ้ว 
สีชมพู 

กลุ่มที่................เลขที่........... 

รวมใช้เวลาเดินทาง.............นาท ี
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 5. สถานภาพสมรส บิดา - มารดา 
  อยู่ด้วยกัน     บิดาถึงแก่กรรม   มารดาถึงแก่กรรม       บิดาและมารดาถึงแก่กรรม 
  หย่าร้าง      บิดาแต่งงานใหม่       มารดาแต่งงานใหม่      อ่ืน ๆ ระบุ ........................................... 

 6. จำนวนพี่น้อง เป็นบุตรลำดับที่............... จำนวนพี่ชาย .................. คน     จำนวนน้องชาย  ...................... คน       

      จำนวนพีส่าว .................. คน   จำนวนน้องสาว  ...................... คน       
       จำนวนพี่ – น้อง ที่เรียนที่โรงเรียนโยธินบูรณะ ............................... คน   

7. บิดา  ชื่อ (ระบุคำนำหน้า/ยศเต็ม).............................................นามสกุล...........................................กลุ่มเลือด............ 
  

เลขประจำตัวประชาชน                                                                     อาชีพ...........................................    
 

รายได้เดือนละ .............................บาท โทรศัพท์ที่ทำงาน ...................................โทรศัพท์มือถือ ..................................... 

8. มารดา  ชื่อ (ระบุคำนำหน้า/ยศเต็ม)........................................นามสกุล...........................................กลุ่มเลือด............. 
 

เลขประจำตัวประชาชน          อาชีพ............................................    
 

รายได้เดือนละ ................................บาท โทรศัพท์ที่ทำงาน ...................................โทรศัพท์มือถือ .................................. 

9. ผู้ปกครอง  บิดา  มารดา  บิดาและมารดา  อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่บิดาหรือมารดา 
ผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดาชื่อ (ระบุคำนำหน้า/ยศเต็ม)..............................นามสกุล.........................กลุ่มเลือด........ 
  

เลขประจำตัวประชาชน                     อาชีพ.............................................  
 

เกี่ยวข้องเป็น....................................................กับตัวนักเรียน จำนวนบุคคลที่ผู้ปกครองอุปการะ.................................คน  
รายได้เดือนละ ................................บาท โทรศัพท์ที่ทำงาน ...................................โทรศัพท์มือถือ .................................. 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อมูลเบื้องต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ  .......................................................... นักเรียน    ลงชื่อ ........................................................... ผู้ปกครอง 

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

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

 -     -      -   -  
   

 -     -      -   -  
 

 -     -      -   -  
 

 เอกสารหลักฐานที่ส่งมาพร้อมกับใบมอบตัวและหนังสือยินยอม ต้องมีรายการดังนี้  
    1.  สำเนาวุฒิการศึกษา        2.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 
    3.  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา       4.  สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 

     5.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ในกรณีท่ีไม่ได้อยู่กับบิดา – มารดา)  
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