
 

ข้อมูลนักเรียน 

ปีการศึกษาท่ีเข้าเรียน............................ ช้ันท่ีเข้าเรียน............................... วันท่ีเข้าเรียน................................................. 

ช่ือ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) ............................................................ นามสกุล................................................................ 

วัน/เดือน/ปี เกิด (ตัวอย่าง 01/01/2562).................................................... จังหวัดท่ีเกิด................................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน  

สัญชาติ................... เช้ือชาติ..................... ศาสนา...................... น้ าหนัก.......................กก. ส่วนสูง..........................ซม.  

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 

รหัสประจ าบ้าน 

บ้านเลขท่ี..................... หมู่ท่ี................... ถนน.....................................................ต าบล.................................................... 

อ าเภอ.................................................... จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์........................................ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 

รหัสประจ าบ้าน 

บ้านเลขท่ี..................... หมู่ท่ี................... ถนน.....................................................ต าบล.................................................... 

อ าเภอ.................................................... จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์........................................ 

กลุ่มเลือด  (......) A (......) B       (......) O   (......) AB 

เด็กด้อยโอกาส (......) เด็กยากจน    (......) เด็กก าพร้า   (......) อื่นๆ.................................................................. 

ข้อมูลท่ีพัก  (......) บ้านตนเอง   (......) บ้านเช่า    (......) อาศัยอยู่กับญาติ    (......) อื่นๆ.................................... 

ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน  (......) ถนนลูกรัง   (......) ถนนลาดยาง  (......) ทางน้ า   ระบุระยะทาง........................กม.  

เดินทางโดย (......) เดินเท้า  (......) พาหนะเสียค่าโดยสาร  (......)พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร 

การขาดแคลน  (......) ไม่ขาดแคลน     (......) ขาดแคลนเครื่องแบบ    (......) ขาดแคลนเครื่องเขียน 

         (......) ขาดแคลนแบบเรียน    (......) ขาดแคลนอาหารกลางวัน 

ความพิการ (......) ไม่พิการ                   (......) ทางการมองเห็น  (......) ทางการได้ยิน (......) ทางสติปัญญา 

    (......) ทางร่างกาย, สุขภาพ (......) ทางการเรียนรู้ (......) ทางการพูด, ภาษา (......) ออทิสติก 

    (......) ทางพฤติกรรมและอารมณ์  (......) พิการซ้ าซ้อน (......) อื่นๆ............................................................ 

โรคประจ าตัว ....................................... โรงพยาบาลท่ีได้รับการรักษา............................................................................... 

สถานะทางครอบครัว  (......) บิดา มารดา สมรสกัน   (......) บิดา มารดา อยู่ด้วยกัน (......) บิดา มารดา หย่าร้างกัน 

      (......) บิดาถึงแก่กรรม   (......) มารดาแก่กรรม  (......) บิดาและมารดา แก่กรรม 

      (......) อื่นๆ....................................................................................................................................... 

จ านวนพี่น้อง (ไม่นับตัวนักเรียน)   พี่ชาย...............คน  น้องชาย...............คน   

พี่สาว...............คน  น้องสาว...............คน นักเรียนเป็นบุตรคนท่ี................................ 

ทะเบียนนักเรียน 
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ข้อมูลบิดา 

ช่ือ (นาย) ............................................... นามสกุล.................................................... (......) มีชีวิตอยู่  (......) เสียชีวิตแล้ว 

วัน/เดือน/ปี เกิด (ตัวอย่าง 01/01/2562).................................... กลุ่มเลือด  (......) A (......) B  (......) O   (......) AB 

เลขประจ าตัวประชาชน  

สัญชาติ............ เช้ือชาติ............. ศาสนา................. สถานะการเป็นผู้ปกครองนักเรียน (......) เป็น  (......) ไม่เป็น 

อาชีพ   (......) รับจ้าง   (......) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   (......) รับราชการ   (......) เกษตรกร   (......) อื่นๆ........................... 

รายได้ต่อเดือน...............................................บาท เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถต่อติดได้.........................................................  

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน    รหัสประจ าบ้าน 

บ้านเลขท่ี..................... หมู่ท่ี................... ถนน.....................................................ต าบล.................................................... 

อ าเภอ.................................................... จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์........................................ 

ข้อมูลมารดา 

ช่ือ (นาง/นางสาว) ............................................... นามสกุล...................................... (......) มีชีวิตอยู่  (......) เสียชีวิตแล้ว 

วัน/เดือน/ปี เกิด (ตัวอย่าง 01/01/2562).................................... กลุ่มเลือด  (......) A (......) B  (......) O   (......) AB 

เลขประจ าตัวประชาชน  

สัญชาติ............ เช้ือชาติ............. ศาสนา................. สถานะการเป็นผู้ปกครองนักเรียน (......) เป็น  (......) ไม่เป็น 

อาชีพ   (......) รับจ้าง   (......) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   (......) รับราชการ   (......) เกษตรกร   (......) อื่นๆ........................... 

รายได้ต่อเดือน...............................................บาท เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถต่อติดได้.........................................................  

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน   รหัสประจ าบ้าน 

บ้านเลขท่ี..................... หมู่ท่ี................... ถนน.....................................................ต าบล.................................................... 

อ าเภอ.................................................... จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์........................................ 

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) 

ช่ือ (นาย) ............................................................................. นามสกุล...............................................................................  

เกี่ยวข้องเป็น (......)ปู่  (......)ยาย  (......)ตา  (......)ย่า  (......)ลุง  (......)ป้า  (......)น้า (......)อา  (......) อื่นๆ.......................... 

วัน/เดือน/ปี เกิด (ตัวอย่าง 01/01/2562).................................... กลุ่มเลือด  (......) A (......) B  (......) O   (......) AB 

เลขประจ าตัวประชาชน  

สัญชาติ............ เช้ือชาติ............. ศาสนา................. สถานะการเป็นผู้ปกครองนักเรียน (......) เป็น  (......) ไม่เป็น 

อาชีพ   (......) รับจ้าง   (......) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   (......) รับราชการ   (......) เกษตรกร   (......) อื่นๆ........................... 

รายได้ต่อเดือน...............................................บาท เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถต่อติดได้.........................................................  

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  รหัสประจ าบ้าน 

บ้านเลขท่ี..................... หมู่ท่ี................... ถนน.....................................................ต าบล.................................................... 

อ าเภอ.................................................... จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์........................................ 


