
 
 
 
 
 

ใบมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ล าปาง  
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) …………………………………………………….......…..นามสกุล..................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----   นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่.............../................ 

ความสามารถพิเศษ   ดนตรี  ประเภท.................................  กีฬา ประเภท.........................  อ่ืนๆ ระบุ .............................. 

วันที่………... เดือน .................................พ.ศ. ............... 
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง) ......................................................................................................เป็นผู้ปกครองของนักเรียนชื่อ 

(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) …………………………………………………….......…........นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่…………....../................. 
ปีการศึกษา 2563 ขอบันทึกการมอบตัวนักเรียนต่อผู้อ านวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ดังนี้ 
ข้อมูลนักเรียน 

1. ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) …………………………………………………….……..นามสกุล..................................................................... 

   เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 

2. เกิดวันที่ ........... เดือน ............................................... พ.ศ. .................. ที่โรงพยาบาล ........... ........................................................ 
ต าบล .................................. อ าเภอ ............................... จงัหวัด .............................. เชือ้ชาติ .................... สัญชาติ .. ...................... 
ศาสนา ............................ หมูเ่ลือด .............. อายุ .......... ป ีน้ าหนัก ......... ...... สว่นสูง ................ ความพิการ ................................. 
ที่อยูต่ามส าเนาทะเบียนบ้าน เลขที…่…..…… หมู่ที่ …...……… ชื่อหมู่บ้าน……….…..…………… ซอย ………………………..…...……….….…
ถนน………….…........…............…ต าบล…………..………...…อ าเภอ..……….....…………จังหวัด…..…….…..……รหัสไปรษณีย์……...........….…… 

3.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น  ป.6   ม.3 จากโรงเรียน...........................................................................ต าบล....... ...................... 
อ าเภอ....................................จังหวัด..........................................เมื่อวันที่.........เดือน..............................พ.ศ........................................  

สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน  จบการศึกษาตามหลักสูตร.........................................................................  ศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืน 
4. ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่บ้านเลขที่………..……หมู่ที่…...………ชื่อหมู่บ้าน……….…..……………ซอย......................................................
ถนน …………….....……… ต าบล ...................…...... อ าเภอ ............................ จังหวัด ........................... รหสัไปรษณยี์.........................  
เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) ............................................................... เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ................. ....................................................... 
5. โรคประจ าตัว ................................................ แพ้ยา ................................................. แพ้อาหาร...................................................... 
6. นักเรียนมีพ่ีน้องจ านวน.........คน เป็นบุตรคนที่.......จ านวนพ่ีสาว……คน พ่ีชาย.......คน จ านวนน้องสาว......คน น้องชาย.........คน 
 ได้แก่ 1. .................................................................... อายุ .........ปี สถานศึกษา ................... ................................................ 

2. .................................................................... อายุ ..........ปี สถานศึกษา ................................................................... 
3. .................................................................... อายุ .........ปี สถานศึกษา .......................... ......................................... 
4. .................................................................... อายุ .........ปี สถานศึกษา ...................................... ............................. 
5. .................................................................... อายุ ..........ปี สถานศึกษา ................................................................... 

 
ส าหรับติด 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

เลขประจ าตัว............................... 
เข้าเรียนชั้น.................................. 
ปีการศึกษา......................... 



ข้อมูลบิดา / มารดา 
7. บิดาชื่อ .............................................. นามสกุล ................................................. เชื้อชาติ ...................... สัญชาติ .......................... 
ศาสนา ....................... (  ) มชีีวิตอยู่ (  ) เสียชีวิต  การศึกษา .................................................... อาชีพ .............................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 

สถานที่ท างาน ..................................................... ต าบล ................................ อ าเภอ ............................ จังหวัด .......... ...................... 
รายได้/เดือน ......................................บาท โทรศัพท์(มือถือ) ............................................. (ที่ท างาน) ................................................ 
8. มารดาชื่อ ............................................... นามสกุล ............................................... เชื้อชาติ ................... สัญชาติ .......................... 
ศาสนา ....................... (  ) มชีีวิตอยู่ (  ) เสียชีวิต  การศึกษา .................................................... อาชีพ .............................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 

สถานที่ท างาน ..................................................... ต าบล ................................ อ าเภอ ............................ จังหวัด ... ............................. 
รายได้/เดือน .......................................บาท โทรศัพท์(มือถือ) ............................................. (ที่ท างาน) ............................................... 
9. สถานภาพของบิดา มารดา   จดทะเบียน  อยู่ร่วมกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  อ่ืนๆ ระบุ............................................. 
10. กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อเพ่ือนบ้านหรือญาติสนิทได้ที่ (ชื่อ-นามสกุล) .........................................................................................  
ที่อยู่ ................................................................................. ......................... เบอร์โทรศัพท์ .................................................................... 

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) 
11. ชื่อ ..........................................................นามสกุล................ ...............................เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น ................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 

เชื้อชาติ .................. สัญชาติ ................... ศาสนา ................... อาชีพ ............................... .... รายได้/เดือน ...............................บาท 
อยู่บ้านเลขท่ี………..……หมู่ที่…...………ชื่อหมู่บ้าน……….…..……………ซอย.......................................................ถนน …………….......……… 
ต าบล ...................………....... อ าเภอ ..................................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์..........................................  
สถานที่ท างาน ..................................................... ต าบล ................................ อ าเภอ .............. .............. จังหวัด ............................... 
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน) ........................................................ เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) .................... .................................................... 

  ข้าพเจ้าขอให้เด็กในความปกครองของข้าพเจ้าเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณและขอรับรองว่าจะคอยว่ากล่าว
ตักเตือนให้เป็นผู้มีความประพฤติดีอยู่ในกฎข้อบังคับและระเบียบวินัยของโรงเรียน หากเด็กในปกครองของข้าพเจ้าสร้างปัญหา  
ประพฤติมิชอบขัดต่อระเบียบของโรงเรียน ซึ่งน ามาถึงความเสียหายหรือชื่อเสียงของโรงเรียน ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้โรงเรียน
ด าเนินการตามระเบียบของโรงเรียนทันที โดยไม่ติดใจที่จะด าเนินการกับโรงเรียนใดๆ ทั้งสิ้น 
 ข้าพเจ้าขอมอบ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) …………………………………………………..นามสกุล................................................  
ให้เป็นนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ณ บัดนี้ เป็นต้นไป 
    ลงชื่อ ........................................................... นักเรียน 
          (.............................................................) 

      ลงชื่อ ........................................................... ผู้ปกครอง 
           (.............................................................)          

 
    ลงชื่อ ........................................................... ผู้รับมอบตัว 
          (.............................................................) 
     วันที่....................................................... 

 
    ลงชื่อ ........................................................... ผู้อ านวยการ 
           (.............................................................) 
           วันที่....................................................... 



 
 
 
 
 

ใบมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ล าปาง  
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) …………………………………………………….......…..นามสกุล..................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ----   นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่.............../................ 

ความสามารถพิเศษ   ดนตรี  ประเภท.................................  กีฬา ประเภท.........................  อ่ืนๆ ระบุ .............................. 

วันที่………... เดือน .................................พ.ศ. ............... 
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง) ......................................................................................................เป็นผู้ปกครองของนักเรียนชื่อ 

(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) …………………………………………………….......…........นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่…………....../................. 
ปีการศึกษา 2563 ขอบันทึกการมอบตัวนักเรียนต่อผู้อ านวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ดังนี้ 
ข้อมูลนักเรียน 

1. ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) …………………………………………………….……..นามสกุล..................................................................... 

   เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 

2. เกิดวันที่ ........... เดือน ............................................... พ.ศ. .................. ที่โรงพยาบาล ........... ........................................................ 
ต าบล .................................. อ าเภอ ............................... จงัหวัด .............................. เชือ้ชาติ .................... สัญชาติ .. ...................... 
ศาสนา ............................ หมูเ่ลือด .............. อายุ .......... ป ีน้ าหนัก ......... ...... สว่นสูง ................ ความพิการ ................................. 
ที่อยูต่ามส าเนาทะเบียนบ้าน เลขที…่…..…… หมู่ที่ …...……… ชื่อหมู่บ้าน……….…..…………… ซอย ………………………..…...……….….…
ถนน………….…........…............…ต าบล…………..………...…อ าเภอ..……….....…………จังหวัด…..…….…..……รหัสไปรษณีย์……...........….…… 

3.ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น  ป.6   ม.3 จากโรงเรียน...........................................................................ต าบล....... ...................... 
อ าเภอ....................................จังหวัด..........................................เมื่อวันที่.........เดือน..............................พ.ศ........................................  

สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน  จบการศึกษาตามหลักสูตร.........................................................................  ศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืน 
4. ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่บ้านเลขที่………..……หมู่ที่…...………ชื่อหมู่บ้าน……….…..……………ซอย......................................................
ถนน …………….....……… ต าบล ...................…...... อ าเภอ ............................ จังหวัด ........................... รหสัไปรษณยี์.........................  
เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) ............................................................... เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ................. ....................................................... 
5. โรคประจ าตัว ................................................ แพ้ยา ................................................. แพ้อาหาร...................................................... 
6. นักเรียนมีพ่ีน้องจ านวน.........คน เป็นบุตรคนที่.......จ านวนพ่ีสาว……คน พ่ีชาย.......คน จ านวนน้องสาว......คน น้องชาย.........คน 
 ได้แก่ 1. .................................................................... อายุ .........ปี สถานศึกษา ................... ................................................ 

6. .................................................................... อายุ ..........ปี สถานศึกษา ................................................................... 
7. .................................................................... อายุ .........ปี สถานศึกษา .......................... ......................................... 
8. .................................................................... อายุ .........ปี สถานศึกษา ...................................... ............................. 
9. .................................................................... อายุ ..........ปี สถานศึกษา ................................................................... 

 
ส าหรับติด 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

เลขประจ าตัว............................... 
เข้าเรียนชั้น.................................. 
ปีการศึกษา......................... 



ข้อมูลบิดา / มารดา 
7. บิดาชื่อ .............................................. นามสกุล ................................................. เชื้อชาติ ...................... สัญชาติ .......................... 
ศาสนา ....................... (  ) มชีีวิตอยู่ (  ) เสียชีวิต  การศึกษา .................................................... อาชีพ .............................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 

สถานที่ท างาน ..................................................... ต าบล ................................ อ าเภอ ............................ จังหวัด .......... ...................... 
รายได้/เดือน ......................................บาท โทรศัพท์(มือถือ) ............................................. (ที่ท างาน) ................................................ 
8. มารดาชื่อ ............................................... นามสกุล ............................................... เชื้อชาติ ................... สัญชาติ .......................... 
ศาสนา ....................... (  ) มชีีวิตอยู่ (  ) เสียชีวิต  การศึกษา .................................................... อาชีพ .............................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 

สถานที่ท างาน ..................................................... ต าบล ................................ อ าเภอ ............................ จังหวัด ... ............................. 
รายได้/เดือน .......................................บาท โทรศัพท์(มือถือ) ............................................. (ที่ท างาน) ............................................... 
9. สถานภาพของบิดา มารดา   จดทะเบียน  อยู่ร่วมกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  อ่ืนๆ ระบุ............................................. 
10. กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อเพ่ือนบ้านหรือญาติสนิทได้ที่ (ชื่อ-นามสกุล) .........................................................................................  
ที่อยู่ ................................................................................. ......................... เบอร์โทรศัพท์ .................................................................... 

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) 
11. ชื่อ ..........................................................นามสกุล................ ...............................เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น ................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 

เชื้อชาติ .................. สัญชาติ ................... ศาสนา ................... อาชีพ ............................... .... รายได้/เดือน ...............................บาท 
อยู่บ้านเลขท่ี………..……หมู่ที่…...………ชื่อหมู่บ้าน……….…..……………ซอย.......................................................ถนน …………….......……… 
ต าบล ...................………....... อ าเภอ ..................................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์..........................................  
สถานที่ท างาน ..................................................... ต าบล ................................ อ าเภอ .............. .............. จังหวัด ............................... 
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน) ........................................................ เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) .................... .................................................... 

  ข้าพเจ้าขอให้เด็กในความปกครองของข้าพเจ้าเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณและขอรับรองว่าจะคอยว่ากล่าว
ตักเตือนให้เป็นผู้มีความประพฤติดีอยู่ในกฎข้อบังคับและระเบียบวินัยของโรงเรียน หากเด็กในปกครองของข้าพเจ้าสร้างปัญหา  
ประพฤติมิชอบขัดต่อระเบียบของโรงเรียน ซึ่งน ามาถึงความเสียหายหรือชื่อเสียงของโรงเรียน ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้โรงเรียน
ด าเนินการตามระเบียบของโรงเรียนทันที โดยไม่ติดใจที่จะด าเนินการกับโรงเรียนใดๆ ทั้งสิ้น 
 ข้าพเจ้าขอมอบ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) …………………………………………………..นามสกุล................................................  
ให้เป็นนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ณ บัดนี้ เป็นต้นไป 
    ลงชื่อ ........................................................... นักเรียน 
          (.............................................................) 

      ลงชื่อ ........................................................... ผู้ปกครอง 
           (.............................................................)          

 
    ลงชื่อ ........................................................... ผู้รับมอบตัว 
          (.............................................................) 
     วันที่....................................................... 

 
    ลงชื่อ ........................................................... ผู้อ านวยการ 
           (.............................................................) 
           วันที่....................................................... 



 


