วก-๑

เลขประจำตัวนักเรียน



โรงเรียนเสริมงำมวิทยำคม
ใบมอบตัวนักเรียน ปีกำรศึกษำ .....................
ชือ่ -สกุล นักเรียน(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)...................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......ห้อง.......
เลขประจำตัวประชำชน ----
มอบตัววันที่…..….เดือน………..…….. พ.ศ. ……………
ข้ำพเจ้ำ(ชื่อผู้ปกครอง)..................................................................................อาชีพ....................................................................................
สถำนที่ทำงำน...............................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.................หมูท่ .ี่ .........ชือ่ หมูบ่ ้าน.....................................ตาบล..................................อาเภอ...................................................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์บ้าน ...........................................โทรศัพท์มือ.................................................................
เกี่ยวข้องกับนักเรียน โดยเป็น  บิดา  มารดา  อื่น ๆ .......................รายได้ต่อเดือน....................................................บาท
ขอทำใบมอบตัวนักเรียนให้ไว้ต่อ ........................................................................................ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเสริมงำมวิทยำคม
ด้วย (ชื่อ - สกุลนักเรียน) ...............................................................ชื่อเล่น........................ ว/ด/ป เกิด --
สถานที่เกิด แขวง/ตาบล...............................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด............................สัญชาติ...........................................
เชื้อชาติ.......................ศาสนา.......................ส่วนสูง...................ซ.ม. น้าหนัก................ก.ก. โรคประจาตัว (ถ้ามี).................................................
มีพี่น้องทั้งหมด...................คน เป็นคนที่.............. หมู่เลือด...........................ความสามารถพิเศษ...........................................................................
ปัจจุบนั นักเรียนอำศัยอยูท่ ่ี
รหัสประจาบ้าน (ดูจากทะเบียนบ้าน)...............................................................................................................
บ้านเลขที่...................หมู่ที่..............ชื่อหมู่บ้าน.......................................ตาบล...................................อาเภอ..........................................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน.................................โทรศัพท์มือถือ......................................................
การเดินทางมาโรงเรียน
 รถโดยสาร
 เดินเท้า
 จักรยาน
 จักรยานยนต์  อื่น ๆ ...........
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน................กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง ......................นาที
ค่าใช้จ่ายในการมาโรงเรียนในแต่ละวันคาดว่าจะให้นักเรียนวันละ.........................บาท
สถำนภำพของบิดำ-มำรดำ
 อยู่ด้วยกัน
 แยกกันอยู่
 หย่าร้าง
 บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม
 ทั้งบิดาและมารดาถึงแก่กรรม  บิดาแต่งงานใหม่  มารดาแต่งงานใหม่  ทั้งบิดามารดาแต่งงานใหม่
สถำนศึกษำเดิม โรงเรียน..............................................ชั้นเรียนสุดท้าย........................................บ้าน..............................................แขวง/ตาบล
.......................................อาเภอ.....................จังหวัด...........................
ชื่อ-สกุลบิดำ (ใส่ยศเต็ม)...............................................................................................อายุ............ปี รายได้/เดือน.....................บาท
เลขประชาชน---- อาชีพ..............................................................................................................
สัญชาติ........................................เชื้อชาติ.....................................ศาสนา................................ตาแหน่งงาน........................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่................หมู่ที่............ชื่อหมู่บ้าน.........................................ตาบล................................................
อาเภอ....................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์บ้าน..............................โทรศัพท์มือถือ.....................................
ชื่อ-สกุลมำรดำ (ใส่ยศเต็ม)..................................................................อายุ............ปี รายได้/เดือน.....................บาท
เลขประชาชน---- อาชีพ...............................................................................................................
สัญชาติ........................................เชื้อชาติ.....................................ศาสนา................................ตาแหน่งงาน.........................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่................หมู่ที่............ชื่อหมู่บ้าน.........................................ตาบล................................................
อาเภอ....................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์บ้าน..............................โทรศัพท์มือถือ.....................................
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง (กรณีไม่อำศัยอยู่กับบิดำ-มำรดำ) ................................................................อายุ............ปี รายได้/เดือน................บาท
เลขประชาชน---- อาชีพ..............................................................................................................
สัญชาติ........................................เชื้อชาติ.....................................ศาสนา................................ตาแหน่งงาน........................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่................หมู่ที่............ชื่อหมู่บ้าน.........................................ตาบล................................................
อาเภอ....................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์บ้าน..............................โทรศัพท์มือถือ.....................................
สถำนะของครัวเรือน กรอกเฉพาะบุคคลที่อาศัยในบ้านปัจจุบัน (เลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ)
ครัวเรือนมีภำระพึ่งพิง ดังนี้  คนพิการ ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี เป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว มีคนอายุ 15-65ปีว่างงาน
ประเภทที่อยู่อำศัย ดังนี้  บ้านของตนเอง บ้านเช่า อาศัยอยู่กับผู้อื่น
สภำพที่อยู่อำศัย  ไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัย  สภาพบ้านชารุดทรดโทรมหรือบ้านทาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่นไม้ไผ่ ใบจาก อื่นๆ
ยำนพำหนะของครัวเรือน ดังนี้ รถยนต์ส่วนบุคคล  รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้ รถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอื่นๆ
เป็นเกษตรกร มีที่ดินทำกิน (รวมเช่า)  ไม่เกิน 1 ไร่
 ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
จำนวนสมำชิกในครัวเรือน(รวมนักเรียน)..............................คน มีรำยละเอียดดังนี้

คนที่

ควำมสัมพันธ์
กับนักเรียน

อำยุ

ควำมพิกำรทำง
ร่ำงกำย/
สติปัญญำ (ใส่
เครื่องหมำย
หรือ -)

ค่ำจ้ำง
เงินเดือน

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตำมประเภท (บำท/เดือน)
สวัสดิกำรจำกรัฐ/
เอกชน(เงิน
ประกอบอำชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
บำนำญมเบีย้
ทำงกำรเกษตร
(หลังหัก
ผู้สูงอำยุ,อุดหนุน
(หลังหัก
ค่ำใช้จ่ำย)
เด็กแรกเกิด,อุดหนุน
ค่ำใช้จ่ำย)
พิกำร,อื่นๆ)

รำยได้จำก
แหล่งอื่น
(เงินโอน,ค่ำ
เช่ำ,ดอกเบี้ย
,อื่นๆ)

รำยได้รวม
เฉลี่ยต่อ
เดือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

บัดนี้ (ชื่อ - สกุลนักเรียน)............................................................................................ได้เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนเสริมงาม
วิ ท ย าค ม เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว ข้ า พ เจ้ าขอ สั ญ ญ าว่ า จ ะ เป็ น ผู้ ป ก ค รอ ง ค อ ย ก ากั บ ดู แ ล แ ล ะ เอาใจ ใส่ ให้ (ชื่ อ -ส กุ ล
นักเรียน)...................................................................ตั้งใจศึกษา เอาใจใส่ต่อการเรียนให้ดีอย่างสม่าเสมอและจะอบรม ตักเตือน สั่งสอน
ให้ประพฤติและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ วินัย ข้อบังคับ ของทางโรงเรียนเป็นอย่างดีทุกประการ ทั้งจะเป็นผู้อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
อุป กรณ์ การเรียนให้ เพี ย งพอตามระเบี ยบและข้ อบั งคั บของโรงเรียนนี้ ข้าพเจ้ายิน ดีม อบนัก เรียนในความปกครองของข้าพเจ้ าให้
ดาเนินการตามระเบียบข้อบังคับทุกประการ หากกระทาผิดต่อกฎระเบียบ วินัย ข้อบังคับของโรงเรียน ขอให้โรงเรียนได้ดาเนินการ
ลงโทษตามกฎระเบียบของโรงเรียนตามควรแก่กรณี
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อผู้ปกครอง).......................................................................
(....................................................................)
วันที่/เดือน/ปีที่มอบตัว //
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เอกสำรที่ใช้ในกำรมอบตัว
 ปพ.๑ (ฉบับสาเนาหน้า-หลัง)
จานวน ๑ ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดาและมารดา
จานวน ๑ ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
จานวน ๑ ฉบับ
 สาเนาบัตรบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดามารดา) จานวน ๑ ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดามารดา)
จานวน ๑ ฉบับ
 สาเนาสูติบัตร (กรณี นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดา และไม่มที ะเบียนบ้านบิดามารดา)
 สาเนาใบเปลี่ยนชือ่ , นามสกุลของนักเรียน, บิดามารดา (ถ้าเปลี่ยน)

 เอกสารครบ
 เอกสารไม่ครบ
กาหนดนาเอกสารมาให้
//
ลงชื่อ...................................
(...........................................)
(เจ้าหน้าที่)

