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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) 

โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ใน โครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน 

 โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 2 ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

ใบมอบตัวนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ปการศึกษา  2556 

…………….. 
ขอมูลของผูปกครองท่ีมามอบตัว 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)………………….……………..……นามสกุล………………………..……………..  เช้ือชาติ…..……….
สัญชาติ…….....… ศาสนา…………………….…….เกิดวันท่ี  .……..  เดือน ………………..…………พ.ศ. ………….…..  อายุ …………. ป   
วุฒิการศึกษา ……………………………….………………..อาชีพ………………………………..……….ตําแหนง……………..….………….………. 
รายไดตอเดือน……..………………….………….สถานท่ีทํางาน…………………..……………………………………….…………………………….… 
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี ………..….. หมูท่ี ………. ถนน……………………..…..ตรอก/ซอย …………….……ตําบล/แขวง…………………..………. 
อําเภอ/เขต……………..…………………..……… จังหวัด……………………………..………………รหัสไปรษณีย…………………………………...
โทรศัพทท่ีบาน ……………………….…… โทรศัพทท่ีทํางาน……………......………….…โทรศัพทเคล่ือนท่ี…….................………….…… 
e-mail address …………………………………………………………………….. 
เปนผูปกครองท่ีชอบดวยกฎหมาย  ขอมอบตัวนักเรียนช่ือ  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ……………………..…….……..…………………. 
ซึ่งอยูในความปกครองของขาพเจาตอผูอํานวยการโรงเรียน....................................................... โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย......................................................................... ใน โครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรใน
โรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 2 ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยนักเรียนไดรับการ
คัดเลือกเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ปการศึกษา 2556 เลขประจําตัวผูเขาสอบ …………………………ขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับนักเรียนมีดังนี้ 
 
ขอมูลพื้นฐานของนักเรียน 

 นักเรียนช่ือ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)…….…………………….………นามสกุล………….……………………… เช้ือชาติ…........….
สัญชาติ……………....… ศาสนา……………….….….เกิดวันท่ี………….. เดือน ……………………..……พ.ศ. …………..    อายุ ….……. ป   
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี …….…….. หมูท่ี ……… ถนน…………………….. ตรอก/ซอย ………….…………ตําบล/แขวง…….…….…..…….
อําเภอ/เขต…………………………….…………… จังหวัด…………………………………………….……รหัสไปรษณีย………………………….…...
โทรศัพทท่ีบาน …………..………… โทรศัพทเคล่ือนท่ี ………..………….…… e-mail address……………………………………………….. 
หมายเลขประจําตัวประชาชน……………………………….………………………. หมูเลือด……….………….. 
 
 

 
ติด 

รูปถาย 
นักเรียน 

ขนาด  2  น้ิว 
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 ช่ือบิดา ……………………………..…….…..…นามสกุล……………….…..…….………….. เช้ือชาติ……………. สัญชาติ…..........…
ศาสนา……....................................เกิดวันท่ี  ……..….…. เดือน ……………………..………………พ.ศ. …………..…. อายุ ……..……. ป   
วุฒิการศึกษา ………………………………………….. อาชีพ………………………….……………..ตําแหนง……………….……………….…………. 
รายไดตอเดือน……..………………………………….สถานท่ีทํางาน………………………………….…………...……………………………..………… 
สถานท่ีติดตอได บานเลขท่ี …….... หมูท่ี ……..…. ถนน……………….. ตรอก/ซอย ………….……..ตําบล/แขวง……………………..…
อําเภอ/เขต……………..……………… จังหวัด…………….………….…รหัสไปรษณีย…………………โทรศัพทท่ีบาน ………………………… 
โทรศัพทท่ีทํางาน…………………โทรศัพทเคล่ือนท่ี ………..……….…… e-mail address …………………………………………………….  
 
 ช่ือมารดา ……………………………..…….…..…นามสกุล……………….…..…….………….. เช้ือชาติ…………สัญชาติ…..........…
ศาสนา……....................................เกิดวันท่ี  ……..….…. เดือน ……………………..………………พ.ศ. …………..…. อายุ ……..……. ป   
วุฒิการศึกษา ………………………………………….. อาชีพ………………………….……………..ตําแหนง……………….……………….…………. 
รายไดตอเดือน……..………………………………….สถานท่ีทํางาน………………………………….…………...……………………………..………… 
สถานท่ีติดตอได บานเลขท่ี …….... หมูท่ี ……..…. ถนน……………….. ตรอก/ซอย ………….……..ตําบล/แขวง……………………..…
อําเภอ/เขต……………..……………… จังหวัด…………….………….…รหัสไปรษณีย…………………โทรศัพทท่ีบาน ………………………… 
โทรศัพทท่ีทํางาน…………………โทรศัพทเคล่ือนท่ี ………..……….…… e-mail address ……………………………………………………. 
 
สถานภาพการสมรสของบิดา มารดา   สมรสและอยูรวมกัน     สมรส แตไมไดอยูดวยกัน   หยาราง    
   บิดาถึงแกกรรม          มารดาถึงแกกรรม           อื่น ๆ ……………………. 
 

 นักเรียนอาศัยอยูกับ ………………………………….………… นักเรียนมีพีน่องท้ังหมด (รวมตัวนักเรียนดวย)………….. คน 
นักเรียนเปนบุตรคนท่ี  ………… โรคประจําตัวของนักเรียน ……………………………..…………………………………………………. 
ผูปกครองคนท่ี  1  คือ   (นาย/นาง/น.ส.)……………………… นามสกุล……………..…..…… เกี่ยวของกับนักเรียนโดยเปน…………
ผูปกครองคนท่ี  2  คือ   (นาย/นาง/น.ส.)……………………... นามสกุล…………….………... เกี่ยวของกับนักเรียนโดยเปน………… 
ผูปกครองคนท่ี  3  คือ   (นาย/นาง/น.ส.)………………….….. นามสกุล………………….….. เกี่ยวของกับนักเรียนโดยเปน…………. 
 
ขอมูลดานการศึกษาของนักเรียน 

 นักเรียนจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาท่ี  6  จากโรงเรียน ………………………….......................................................… 
สังกัด   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด……………………………………. เขต ……………………….   
         สํานักงานการศึกษาเอกชน                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย…………………………………………………….... 
         อื่น ๆ ………………………………..… 

 นักเรียนจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  จากโรงเรียน …………………………..………………………………………...........  
สังกัด   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด……………………………………. เขต ………………………….   
         สํานักงานการศึกษาเอกชน                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย……………………………………………………… 
         อื่น ๆ ……………………………..…… 
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ผลงานดีเดน/รางวัลท่ีนักเรียนเคยรับ 

 ระดับประถมศึกษา ……….……………………….……………………………………………………………..………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ระดับมัธยมศึกษา...............................................................................……….…………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ความสามารถพิเศษ (ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ   อื่น ๆ โปรดระบุ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 1.  ผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตร     …………………………. 
 2.  ผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาวิทยาศาสตร    …………………………. 
 3.  ผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาภาษาอังกฤษ   …………………………. 
 4.  ผลการเรียนเฉล่ียทุกวิชา                       ….………..……………. 
   

ขาพเจาขอมอบอํานาจในการปกครองนักเรียนท่ีอยูในการปกครองของขาพเจาใหแกผูอํานวยการโรงเรียน
...................................................................โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย.....................................................................
ในโครงการสนับสนุนการ จัด ต้ั งห อง เรี ยนวิทยาศาสตร ใน โร ง เรียน โดยการกํ ากับ ดูแลของมหาวิทยาลั ย 
ระยะท่ี 2 ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในดานการเรียน และการเขารวมกิจกรรม  หากนักเรียนในปกครอง
ของขาพเจากระทําการใดๆ ท่ีเปนการไมเหมาะสม หรือ ขัดตอระเบียบของทางโรงเรียน  ขาพเจายินดีใหผูอํานวยการ
โรงเรียน หรือครู-อาจารยท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการตามระเบียบของโรงเรียน 

         ลงช่ือ  ………………………………………………………….     ผูมอบตัว 
    
                                                                        (………………………….……………………….) 
        ผูปกครองนักเรียน 
 
   วันท่ี  …..… เดือน ………………….. พ.ศ. ……… 


