หนังสือมอบตัว
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564
ชื่อ...............................................................นามสกุล................................................................ชื่อเลน.................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา

ชั้น/หอง...................................เลขที่..........................

สาขาวิชา..........................................................................สาขางาน.......................................................................................

สําหรับเจาหนาที่
เอกสารในการมอบตัว
( ) 1. รูปถายขนาด 1 ½ นิ้ว 1 รูป
( ) 2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (รบ.) จํานวน 2 ฉบับ
( ) 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
( ) 4. สําเนาทะเบียนบานของนักศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
( ) 5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหรือบัตรประจําตัวขาราชการ
( ) บิดา 1ฉบับ ( ) มารดา 1 ฉบับ ( ) ผูปกครอง 1 ฉบับ
( ) 6. สําเนาทะเบียนบาน ( ) บิดา 1ฉบับ ( ) มารดา 1 ฉบับ ( ) ผูปกครอง 1 ฉบับ
( ) 7. อื่น ๆ .............................................
ลงชื่อ........................................................ ผูตรวจสอบ
(.........................................................)
................./................/...................

ประวัตินักศึกษา
1. ขอมูลสวนตัว
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล...................................................ชื่อเลน........................
(ภาษาอังกฤษ)
เลขประจําตัวประชาชน
หมูโลหิต...................................
วันที่ออกบัตร
วันที่บัตรหมดอายุ
วัน/เดือน/ป เกิด
อายุ....................................ป.......................................เดือน
เลขบัตรประจําตัวคนพิการ
วันออกบัตรประจําตัวคนพิการ
วันออกบัตรประจําตัวคนพิการ
สถานที่เกิด (จังหวัด)..........................................................................................................................................................
เชื้อชาติ.......................................สัญชาติ...............................................ศาสนา.................................................................
ชื่อวุฒิที่จบ..........................................สาขาวิชา.......................................................................เกียรตินิยมอันดับ..............
จบจากสถานศึกษา............................................................................ปทจี่ บ..........................เกรดเฉลี่ย............................
มีพี่นองทัง้ หมด...................คน กําลังศึกษา.....................คน ความถนัด/ความสนใจพิเศษ...............................................
..........................................................................................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่
เลขรหัสประจําบาน
(ขอมูลสําคัญ)
บานเลขที่...............................หมูที่............................ตรอก/ซอย.....................................................................................
ถนน...........................................................................ตําบล/แขวง....................................................................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพทบาน
เบอรโทรศัพทมอื ถือ
E-mail. ………………………………………………………
ที่อยูปจจุบันบานเลขที่...................หมูบ าน....................................................................หมูท ี่......................................
ถนน..........................................ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพทบาน
เบอรโทรศัพทมอื ถือ
E-mail. ………………………………………………………
ชื่อบิดา.................................................. เลขทีบ่ ัตรประชาชน
ชื่อมารดา.............................................. เลขที่บัตรประชาชน
ชื่อผูปกครอง......................................... เลขทีบ่ ัตรประชาชน
มีความสัมพันธเปน.........................................................................................................................................................
ที่อยูผูปกครองบานเลขที่..........................หมูบ าน....................................................................หมูที่...........................
ถนน..........................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพทบาน
เบอรโทรศัพทมอื ถือ
E-mail. ………………………………………………………

-2ขอมูลสถานภาพบิดา
ขอมูลรายไดบิดา

มีชีวิต
ถึงแกกรรม
ไมมีรายได
ขอมูลอาชีพบิดา
<150,000.- บาทตอป
150,000.- 300,000.- บาทตอป
> 300,000.- บาทตอป
ไมระบุ

ขอมูลสถานภาพมารดา
มีชีวิต
ถึงแกกรรม
ขอมูลรายไดมารดา ไมมีรายได
ขอมูลอาชีพมารดา
<150,000.- บาทตอป
150,000.- 300,000.- บาทตอป
> 300,000.- บาทตอป
ไมระบุ

ขอมูลสถานภาพบิดามารดา

ขอมูลรายไดผูปกครอง

อยูดวยกัน
แยกกันอยู
หยาราง
บิดาถึงแกกรรม
มารดาถึงแกกรรม
บิดาแตงงานใหม
มารดาแตงงานใหม
ไมมีรายได ขอมูลอาชีพผูปกครอง
<150,000.- บาทตอป
150,000.- 300,000.- บาทตอป
> 300,000.- บาทตอป
ไมระบุ

รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานหนวยงานเอกชน
คาขาย,ธุรกิจสวนตัวและอาชีพอิสระ
เกษตร,ประมง
ไมมีเงินได
พนักงานราชการ
อื่นๆ ................................................
ไมระบุ
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานหนวยงานเอกชน
คาขาย,ธุรกิจสวนตัวและอาชีพอิสระ
เกษตร,ประมง
ไมมีเงินได
พนักงานราชการ
อื่นๆ ................................................
ไมระบุ

รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานหนวยงานเอกชน
คาขาย,ธุรกิจสวนตัวและอาชีพอิสระ
เกษตร,ประมง
ไมมีเงินได
พนักงานราชการ
อื่นๆ................................................
ไมระบุ

-3ที่อยูที่ใชออกใบเสร็จ
ที่อยูปจจุบัน
ที่อยูตามทะเบียนบาน
ที่อยูผูปกครอง
ที่อยูที่ทํางาน
ผูที่สามารถติดตอได.........................................................................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได
ที่อยูปจจุบัน
ที่อยูตามทะเบียนบาน
ที่อยูผูปกครอง
ที่อยูที่ทํางาน
สถานภาพการทํางาน(ชื่อบริษัท).......................................................................................................................................
สถานที่ทํางานปจจุบัน......................................................................................................................................................
เลขที่..................................................หมูท ี่........................................ถนน.........................................................................
ตําบล/แขวง....................................................................อําเภอ/เขต.................................................................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพททที่ ํางาน
เบอรโทรสาร (แฟกซ)
ขอมูลความพิการ

ไมพิการ
ความพิการทางการมองเห็น
ความพิการทางการไดยิน
ความพิการทางรางกาย
ไมระบุ.........................................................................................................................
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หนังสือมอบตัว
เขียนที่.................................................................................
วันที่...................เดือน.............................................................พ.ศ. ...........................
ขาพเจา (ชื่อ-สกุล ผูปกครอง) .............................................................................................อายุ..........................ป
เกี่ยวของโดยเปน.........................................ของ (ชื่อ-สกุล นักศึกษา)..................................................................................
ที่อยูเลขที่...................หมูบ าน...........................................................หมูท ี่.....................ถนน...............................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพทบาน /มือถือ
E-mail. ………………………………………………………….……………………………………………..………………………………….……………….
อาชีพ.......................................................ตําแหนง................................................................................................................
สถานที่ทํางาน............................................โทรศัพท
ตอ
ขอมอบตัว (ชื่อ-สกุล นักศึกษา) ............................................................................................................................
เปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตอผูมสี วนรับผิดชอบ เพื่อเขารับการศึกษาตอในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชา ..............................................สาขางาน..........................................
โดยขาพเจาขอรับรองวา
1. ขาพเจาฯ ขอรับผิดชอบทุกกรณี ของ (ชื่อ-สกุล นักศึกษา)............................................................................
ทั้งทางดานความประพฤติ การเลาเรียนและพยายามตักเตือนในประพฤติ ใหปฏิบัติตามคําสอน ขอบังคับและระเบียบ
ตางๆ ของสถาบันฯ โดยเครงครัดทุกประการ
2. ขาพเจาฯ ยินดีรับผิดชอบหาก (ชื่อ-สกุล นักศึกษา)....................................................................................
ทําความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินของบุคคลใด หรือของสถานศึกษา ขาพเจาฯ ยินดีชดใชคาเสียหายทีเ่ กิดขึ้นทุก
กรณี
3. ขาพเจาฯ จะไมทําการฟองรองทัง้ ทางคดีแพงและคดีอาญา ในกรณีที่ (ชื่อ - สกุล นักศึกษา).........................
......................................................................................ไดรับอุบัติเหตุจากการฝกงานทั้งในและนอกสถานที่
4. ขาพเจาฯ ขอรับรองวาเอกสารประกอบการมอบตัวทุกฉบับเปนฉบับที่ถูกตอง หากสถาบันฯ ตรวจพบวา
เอกสารดังกลาวถูกปลอมแปลงขึ้นหรือไมถูกตองตามระเบียบของสถาบัน ขาพเจาฯ ยินดีใหสถาบันคัดชื่อ (ชื่อ - สกุล
นักศึกษา)........................................................................ใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
และจะไมมีการเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง ขาพเจาฯ ไดอานและเขาใจระเบียบขอบังคับตางๆ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปนอยางดีแลว และมี
ความเห็นชอบทุกประการจึงไดมอบตัว (ชื่อ - สกุลนักศึกษา)............................................................................ใหเขาเปน
นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลงชื่อ......................................................นักศึกษา
(............................................................)

ลงชื่อ.................................................บิดา/มารดา/ผูป กครอง
(.......................................................)

