
                                                             

 

 

 

   
                                               หนังสือมอบตัว 

                                           สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

   ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

 

ช่ือ...............................................................นามสกุล................................................................ช่ือเลน................................. 

 

รหสัประจําตัวนักศึกษา                                                    ช้ัน/หอง...................................เลขที่.......................... 

 

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

 

          

 

 

สําหรับเจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

เอกสารในการมอบตัว 

(  ) 1. รูปถายขนาด  1 ½  น้ิว  1 รูป 

(  )    2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (รบ.) จํานวน  2  ฉบับ 

(  )    3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา จํานวน  1  ฉบับ 

(  )    4. สําเนาทะเบียนบานของนักศึกษา จํานวน  1  ฉบับ 

(  )    5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหรือบัตรประจาํตัวขาราชการ 

      (  ) บิดา 1ฉบับ (  ) มารดา 1 ฉบับ  (  ) ผูปกครอง 1 ฉบับ   

(  )    6. สําเนาทะเบียนบาน  (  ) บิดา 1ฉบับ (  ) มารดา 1 ฉบับ  (  ) ผูปกครอง 1 ฉบับ   

(  )    7. อื่น ๆ ............................................. 

                                     ลงช่ือ........................................................ ผูตรวจสอบ 

                            (.........................................................) 

                        ................./................/................... 

            



 

ประวัตินักศึกษา 

1. ขอมูลสวนตัว 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว .............................. ...............นามสกุล ............ .......................................ช่ือเลน........................ 

(ภาษาอังกฤษ) 

เลขประจําตัวประชาชน                     หมูโลหิต................................... 

วันที่ออกบัตร                                                วันที่บัตรหมดอายุ 

วัน/เดือน/ป เกิด             อายุ....................................ป.......................................เดือน   

เลขบัตรประจําตัวคนพิการ   

วันออกบัตรประจําตัวคนพิการ  วันออกบัตรประจําตัวคนพิการ 

สถานที่เกิด (จังหวัด).......................................................................................................................................................... 

เช้ือชาติ.......................................สญัชาติ...............................................ศาสนา................................................................. 

ช่ือวุฒิที่จบ..........................................สาขาวิชา.......................................................................เกียรตินิยมอันดับ.............. 

จบจากสถานศึกษา............................................................................ปทีจ่บ..........................เกรดเฉลี่ย............................  

มีพี่นองทัง้หมด..... .............. คน กําลังศึกษา.....................คน ความถนัด/ความสนใจพิเศษ............................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี 

เลขรหสัประจําบาน                   -                           -        (ขอมูลสาํคัญ) 

บานเลขที่...............................หมูที่............................ตรอก/ซอย..................................................................................... 

ถนน...........................................................................ตําบล/แขวง.................................................................................... 

อําเภอ/เขต.......................... ................... .จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย  

เบอรโทรศัพทบาน                             

เบอรโทรศัพทมอืถือ                                                        E-mail. ……………………………………………………… 

ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี...................หมูบาน....................................................................หมูที่.................... .... .............. 

ถนน..........................................ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต......................................... 

จังหวัด... ........ ....................................................รหสัไปรษณีย  

เบอรโทรศัพทบาน                     

เบอรโทรศัพทมอืถือ                                                        E-mail. ……………………………………………………… 

ช่ือบิดา.................................................. เลขทีบ่ัตรประชาชน 

ช่ือมารดา.............................................. เลขที่บัตรประชาชน 

ช่ือผูปกครอง......................................... เลขทีบ่ัตรประชาชน 

มีความสัมพันธเปน......................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูผูปกครองบานเลขท่ี..........................หมูบาน....................................................................หมูที่........................... 

ถนน..........................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต................................................... 

จังหวัด...................... ...................................... รหสัไปรษณีย  

เบอรโทรศัพทบาน                    

เบอรโทรศัพทมอืถือ                                                         E-mail. ……………………………………………………… 
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ขอมูลสถานภาพบิดา         มีชีวิต          ถึงแกกรรม       

ขอมูลรายไดบิดา          ไมมีรายได          ขอมูลอาชีพบิดา          รับราชการ  

                               <150,000.- บาทตอป                                  พนักงานรัฐวิสาหกจิ                           

                                   150,000.- 300,000.- บาทตอป พนักงานหนวยงานเอกชน 

             > 300,000.- บาทตอป                   คาขาย,ธุรกิจสวนตัวและอาชีพอสิระ  

            ไมระบ ุ                                         เกษตร,ประมง 

                                                                       ไมมีเงินได 

                พนักงานราชการ 

               อื่นๆ ................................................     

               ไมระบ ุ

ขอมูลสถานภาพมารดา         มีชีวิต          ถึงแกกรรม       

ขอมูลรายไดมารดา       ไมมีรายได     ขอมูลอาชีพมารดา            รับราชการ  

                               <150,000.- บาทตอป                                  พนักงานรัฐวิสาหกจิ                           

                                   150,000.- 300,000.- บาทตอป พนักงานหนวยงานเอกชน 

             > 300,000.- บาทตอป                   คาขาย,ธุรกิจสวนตัวและอาชีพอสิระ  

            ไมระบ ุ                                         เกษตร,ประมง 

                                                                       ไมมีเงินได 

                พนักงานราชการ 

               อื่นๆ ................................................     

               ไมระบ ุ

ขอมูลสถานภาพบิดามารดา อยูดวยกัน                

      แยกกันอยู 

  หยาราง 

  บิดาถึงแกกรรม 

        มารดาถึงแกกรรม 

      บิดาแตงงานใหม 

      มารดาแตงงานใหม 

ขอมูลรายไดผูปกครอง         ไมมีรายได   ขอมูลอาชีพผูปกครอง        รับราชการ  

       <150,000.- บาทตอป พนักงานรฐัวิสาหกิจ                           

                                          150,000.- 300,000.- บาทตอป พนักงานหนวยงานเอกชน 

                  > 300,000.- บาทตอป          คาขาย,ธุรกิจสวนตัวและอาชีพอสิระ  

                  ไมระบ ุ                    เกษตร,ประมง 

                                                            ไมมีเงินได 

                                พนักงานราชการ 

 อื่นๆ................................................    

 ไมระบ ุ
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ท่ีอยูท่ีใชออกใบเสร็จ        ที่อยูปจจบุัน        ที่อยูตามทะเบียนบาน          ที่อยูผูปกครอง            ที่อยูที่ทํางาน 

ผูท่ีสามารถติดตอได......................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูท่ีติดตอได          ที่อยูปจจบุัน           ที่อยูตามทะเบียนบาน          ที่อยูผูปกครอง             ที่อยูที่ทํางาน 

 

สถานภาพการทํางาน(ช่ือบริษัท)....................................................................................................................................... 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน......................................................................................................................................................

เลขที่..................................................หมูที่........................................ถนน.........................................................................    

ตําบล/แขวง....................................................................อําเภอ/เขต................................................................................. 

จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย  

เบอรโทรศัพททีท่ํางาน                

เบอรโทรสาร (แฟกซ)                          

 

ขอมูลความพิการ ไมพิการ 

 ความพิการทางการมองเห็น 

 ความพิการทางการไดยิน 

 ความพิการทางรางกาย 

 ไมระบุ......................................................................................................................... 
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หนังสือมอบตัว 
 

       เขียนที่................................................................................. 

                                            วันที่...................เดือน.............................................................พ.ศ. ........................... 

 ขาพเจา (ช่ือ-สกลุ ผูปกครอง) .............................................................................................อายุ..........................ป 

เกี่ยวของโดยเปน.........................................ของ (ช่ือ-สกลุ นักศึกษา).................................................................................. 

ที่อยูเลขที่...................หมูบาน...........................................................หมูที่.....................ถนน............................................... 

ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต...........................................จงัหวัด................................................... 

รหสัไปรษณีย          เบอรโทรศัพทบาน /มือถือ                                                       

E-mail. ………………………………………………………….……………………………………………..………………………………….………………. 

อาชีพ.......................................................ตําแหนง................................................................................................................  

สถานที่ทํางาน............................................โทรศัพท                                                          ตอ 

 ขอมอบตัว (ช่ือ-สกลุ นักศึกษา) ............................................................................................................................ 

เปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ตอผูมสีวนรับผดิชอบ   เพื่อเขารับการศึกษาตอในหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส) สาขาวิชา  ..............................................สาขางาน..........................................                     

        โดยขาพเจาขอรับรองวา 

1. ขาพเจาฯ ขอรับผิดชอบทกุกรณี ของ  (ช่ือ-สกลุ นักศึกษา)............................................................................ 

ทั้งทางดานความประพฤติ การเลาเรียนและพยายามตักเตือนในประพฤติ ใหปฏิบัติตามคําสอน ขอบงัคับและระเบยีบ

ตางๆ ของสถาบันฯ โดยเครงครัดทุกประการ 

2.  ขาพเจาฯ ยินดีรับผิดชอบหาก  (ช่ือ-สกลุ นักศึกษา).................................................................................... 

ทําความเสียหายใดๆ  ที่เกี่ยวกับทรัพยสินของบุคคลใด หรอืของสถานศึกษา ขาพเจาฯ ยินดีชดใชคาเสียหายทีเ่กิดข้ึนทุก

กรณี 

 3. ขาพเจาฯ จะไมทําการฟองรองทัง้ทางคดีแพงและคดีอาญา ในกรณีที่  (ช่ือ - สกุล นักศึกษา)......................... 

......................................................................................ไดรับอุบัติเหตุจากการฝกงานทั้งในและนอกสถานที ่

 4. ขาพเจาฯ  ขอรับรองวาเอกสารประกอบการมอบตัวทุกฉบับเปนฉบับที่ถูกตอง   หากสถาบันฯ ตรวจพบวา

เอกสารดังกลาวถูกปลอมแปลงข้ึนหรือไมถูกตองตามระเบียบของสถาบัน  ขาพเจาฯ ยินดีใหสถาบันคัดช่ือ (ช่ือ - สกุล 

นักศึกษา)........................................................................ใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

และจะไมมีการเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น 

 อน่ึง ขาพเจาฯ ไดอานและเขาใจระเบียบขอบงัคับตางๆ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปนอยางดีแลว และมี

ความเห็นชอบทกุประการจงึไดมอบตัว  (ช่ือ - สกุลนักศึกษา)............................................................................ใหเขาเปน

นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

 

ลงช่ือ......................................................นักศึกษา              ลงช่ือ.................................................บิดา/มารดา/ผูปกครอง  

    (............................................................)               (.......................................................) 

 


