
 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มอืการมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔  
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v.1.0 

 

ขั้นตอนที่ ๑ การยืนยันตัวตนและการกรอกข้อมูลลงในหนังสอืมอบตัว 

 

1. ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน ์Google form ทางเว็บไซตฝ์่ายทะเบยีน

นักศึกษา (http://sa.pit.ac.th/reg) หรอืสแกน QR Code ซึ่งการเขา้ใช้ google form นัน้  
นักศึกษาจะต้องใช้ Gmail เพื่อเขา้ระบบ หากนักศึกษาคนใดไม่มีให้ท าการสมัครใช้งาน Gmail 

2. ในการกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน นักศึกษาจะต้องกรอกตามความเป็นจริง เพื่อที่ฝ่ายทะเบยีน

นักศึกษาจะได้มีข้อมูลและช่องทางในการตดิต่อกับนักศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดส่งเลข

ประจ าตัวนักศึกษาและเอกสารการลงทะเบียนเรียนต่างๆ ซึ่งฝ่ายทะเบียนฯ จะส่งให้กับ

นักศกึษาโดยตรง ผ่านช่องทางการติดต่อท่ีนักศกึษาได้ให้ไว้ 
3. การกรอกขอ้มูลในหนังสือมอบตัว ให้นักศึกษาดาวน์โหลดหนังสอืมอบตัว จ านวน ๕ หน้า ไดท้ี่เว็บไซต์ 

http://sa.pit.ac.th/reg หรอืสแกน QR CODE ได้ที ่

 

4. หนา้ที่ ๑ ของหนังสอืมอบตัว ให้นักศึกษากรอกชื่อ นามสกุล ชื่อเลน่ คณะและสาขาของตนเอง ยกเว้น

รหัสประจ าตัวนักศึกษา พร้อมทัง้ติดรูปถ่ายที่เป็นปัจจุบันจ านวน ๑ รูป ที่มุมขวาด้านบน 
5. หนา้ที่ ๒ ของหนังสอืมอบตัว ให้นักศึกษากรอกข้อมูลสว่นตัวให้ครบทุกช่อง หากไม่มีข้อมูลให้ใส่

เครื่องหมาย “ - ” 
5.1. กรณีเลขรหัสประจ าบา้น จ านวน ๑๑ หลัก ผู้สมัครสามารถดูไดท้ี่ทะเบยีนบา้นของตนเอง 
5.2. ชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของ บดิา มารดา และผู้ปกครอง นักศึกษา

จะต้องกรอกให้ครบถ้วน 
5.3. ส าหรับผู้สมัคร ภาคพเิศษ(เสาร์-อาทิตย์) ขอ้มูลผู้ปกครองให้ใสข่อ้มูลเป็นของตนเอง 
5.4. เบอรโ์ทรศัพทผ์ู้สมัครจะตอ้งกรอกเบอรท์ี่สามารถตดิต่อได้ ทัง้ของตนเอง บิดา หรอืมารดา  

หรือผู้ปกครอง  

6. หนา้ที่ 3 ของหนังสือมอบตัว ให้นักศึกษาเลือกข้อมูลตามความเป็นจริงของตัวนักศึกษา บดิา มารดา 

และผู้ปกครอง 
7. หนา้ที่ 4 ของหนังสือมอบตัว ให้นักศึกษาเลือกข้อมูลตามความเป็นจริงของตัวนักศึกษา และกรณี

นักศึกษาที่ได้ประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นหนว่ยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน ให้กรอกข้อมูลในสว่น

สถานภาพการท างานดว้ย 

http://sa.pit.ac.th/reg
http://sa.pit.ac.th/reg


หน้าที่ 3 
 

v.1.0 

ขัน้ตอนที่ ๒ การเตรียมเอกสารส าหรับการมอบตัว 

 

 นักศกึษาใหม่ ระดับปรญิญาตรี ทุกประเภท จะต้องส่งหนังสือมอบตัวและเอกสารต่างๆ 

ให้กับทางสถาบันฯ โดยมีเอกสารที่ต้องจัดเตรียม ดังต่อไปนี ้
๑. หนังสอืมอบตัวท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วในขั้นตอนท่ี 1 
๒. ส าเนาระเบยีนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาและเป็นผู้มี

วุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน ๒ ฉบับ 

 โดยต้องส าเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัตจิากผู้มีอ านาจอนุมัตภิายในวันเปิดภาคการศึกษา

ของสถาบันฯ กรณีเปน็นักศกึษาภาคปกติ(ประเภทโควตาและสอบตรง) คอื วันท่ี 14 กรกฎาคม 

2564 และกรณีเป็นนักศกึษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) คอืวันท่ี 1๗ กรกฎาคม 2564  

ทัง้น้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ 

หรอืระเบยีบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานัน้ๆ เป็นเกณฑ์  

๓. หากนักศึกษาใหม่ 2564 คนใด ไม่ส าเร็จการศึกษาตามวันในขอ้ 2 ข้างตน้ ถือว่าเป็นผู้ขาด

คุณสมบัตกิารเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ ตามข้อ ๘.๒ แห่งขอ้บังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

ว่าดว้ย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของตนเอง จ านวน ๑ ฉบับ 

๕. ส าเนาทะเบยีนบา้นของตนเอง จ านวน ๑ ฉบับ 

๖. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา จ านวน ๑ ฉบับ 

๗. ส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา จ านวน ๑ ฉบับ 

๘. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดา จ านวน ๑ ฉบับ 

๙. ส าเนาทะเบยีนบา้นของมารดา จ านวน ๑ ฉบบั 

๑๐. ใหเ้ขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ และวัน เดือน ป ีและลง

ลายมอืชื่อของเจ้าของเอกสารนัน้ทุกฉบับ 

*** หากสถาบันฯ ตรวจสอบพบว่าเอกสาร “ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา” 

รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่นักศึกษาน ามายื่นกับทางสถาบันฯ เป็นเอกสารปลอม จะถือ

ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้าศกึษาต่อ และจะด าเนนิคดกีับผู้ที่ยื่นหรือปลอม

แปลงเอกสารดังกล่าวต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 3 การช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนนกัศกึษาใหม่ 

 

  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ 
ก าหนดให้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะมีสภาพเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ เมื่อได้ขึ้นทะเบียน
และช าระค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว และระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก าหนดค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ในอัตรา ๖๐๐๐ บาท 
ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้ด าเนินการช าระเงินได้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 

๑. ให้นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ทุกประเภท ช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

จ านวน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยโอนเงินเพื่อเขา้บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 

ชื่อบัญชี “สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน” เลขท่ีบัญชี 008-0-00755-4  
๒. ช่องทางการโอนเงนิ นกัศึกษาสามารถโอนเงนิผ่านทางตู้ ATM หรือ Mobile Banking หรือ

ช าระผ่านทางเคานเ์ตอร์ของธนาคารได้ทุกสาขา 

๓. กรณีโอนเงินผ่าน Mobile Banking ให้ผู้สมัครแนบพิมพ์หลักฐานการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A๔  

๔. วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คือ วันท่ี ๒ กรกฎาคม 2564 
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  ขั้นตอนที่ 4 การส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ 

 

 

๑. เมื่อนักศกึษาได้กรอกข้อมูลลงในหนังสือมอบตัวตามขั้นตอนที่ ๑ พร้อมกับไดเ้ตรียมส าเนา

เอกสารต่างๆ ตามขั้นตอนที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารดังกล่าวท้ังหมด พร้อมกับ

หลักฐานการช าระเงินตามขั้นตอนที่ ๓ มายังฝ่ายทะเบียนนักศึกษา  

๒. ให้นักศกึษาจ่าหน้าซองเอกสาร โดยส่งถงึ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ฝ่ายทะเบียน

นักศกึษา) เลขที่ 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 เบอร์โทรศัพท์ 02-104-9099 ต่อ 1511 และให้กรอกข้อความที่มุมซองด้าน

ขวามือว่า “จัดส่งหนังสือมอบตัวนักศึกษาใหม่ 2564” 

๓. วันสุดท้ายท่ีนักศกึษาจะต้องส่งเอกสารคือ  วันท่ี ๒ กรกฎาคม 256๔ ท้ังนี้ สถาบันฯ จะถือ

วันท่ีประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

 

 

 

*** หากนักศกึษาส่งเอกสารไม่ครบ ตามที่สถาบันฯ ก าหนด 

การมอบตัวของนักศกึษาอาจไม่สมบูรณ์ 

และอาจท าใหน้ักศกึษาไม่ไดร้ับรหัสประจ าตัวนักศกึษา *** 
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  ขั้นตอนที่ ๕ การรับเลขรหัสประจ าตัวนักศึกษา 

 

1. เมื่อนักศกึษาได้ส่งหนังสือมอบตัว เอกสารต่างๆ และได้ช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนนกัศึกษา

ใหม่ จ านวน  ๖๐๐๐ บาทแล้ว ตามขั้นตอนที่ ๔ มายังฝ่ายทะเบียนฯ หากตรวจสอบแล้ว

พบว่าเอกสารต่างๆ ท่ีส่งมานั้นครบถ้วน ฝ่ายทะเบียนจึงจะด าเนินการออกเลขรหัส

ประจ าตัวนักศึกษาให้กับนักศึกษา 

2. ฝ่ายทะเบียนฯ จะจัดส่งไฟล์เอกสาร(pdf) ท่ีมเีลขรหัสประจ าตัวนักศึกษาและ password 

เพื่อเข้าใช้งานระบบลงทะเบียน (http://reg.pit.ac.th/registrar/home.asp) ไปให้กับ

นักศกึษาผ่านช่องทางอีเมล หรือแอพพลิเคชั่น Line ตามที่นักศกึษาได้ให้ไว้ 

3. การเปดิใช้งานไฟล์เอกสาร(pdf) ซึ่งได้ถกูเขา้รหัสไว้ ให้นักศกึษาเข้ารหัสด้วยเลขบัตร

ประจ าตัวประชาชนของตนเอง 

4. หากนักศกึษาคนใดไมไ่ด้รับไฟล์เอกสาร(pdf) หรือเข้ารหัสไฟล์นั้นไมไ่ด้ให้ติดต่อฝ่าย

ทะเบียนนักศึกษาได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 02-104-9099 ต่อ 1510,1511,1512 หรือท่ี

เบอร์ 080-591-8923 หรืออเีมล ptwit.reg@gmail.com 
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     การปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ  

     ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

    สถาบันฯ จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

      โดยติดตามได้ที่เว็บ http://sa.pit.ac.th/reg 
 

http://sa.pit.ac.th/reg

