ใบมอบตัว
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

ติดรูปถ่ำย
ขนำด 1 นิ้ว

ชื่อ-ชื่อสกุล____________________________________________________________
รหัสประจำตัวนักศึกษำ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
ระดับ________________ปีกำรศึกษำ_____________ประเภทวิชำ___________________________
สำขำวิชำ___________________________________วิทยำลัย______________________________
เขียนที่__________________________
วันที่_____เดือน________________พ.ศ.______
ข้ำพเจ้ำ(ชื่อผู้ปกครอง)__________________________อำยุ_____ปี อำชีพ___________________
ตัง้ บ้ำนเรือนอยู่เลขที่_____หมู่ที่_____ซอย______________________ตำบล_____________________
อำเภอ_______________________จังหวัด______________________รหัสไปรษณีย์______________
ขอทำใบมอบตัว(ชื่อนักศึกษำ)__________________________ ให้เป็นนักศึกษำของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคใต้ 3 ไว้ต่อผู้อำนวยกำร โดยยอมรับเป็นผู้ปกครองของ (ชื่อนักศึกษำ)_________________________ซึ่ง
เกี่ยวข้องเป็น_____________________ ของข้ำพเจ้ำ
โดยข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบในเรื่องต่ำง ๆ ของ (ชื่อนักศึกษำ)_________________________________
ทั้งในด้ำนควำมประพฤติ กำรเล่ำเรียน จะพยำยำมตักเตือนให้ประพฤติตำมคำสอน ข้อบังคับและระเบียบวินัย
ของสถำนศึกษำด้วยดีทุกประกำร และข้ำพเจ้ำยินดีรับผิดชอบชำระเงินบำรุงกำรศึกษำ ค่ำหน่วยกิต ค่ำใช้จ่ำย
ต่ำง ๆ ของ (ชื่อนักศึกษำ)___________________________________________________ และถ้ำหำก
(ชื่อนักศึกษำ)_____________________________________________________ ทำควำมเสียหำยใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลใด หรือของสถำนศึกษำ ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นนั้นทุกกรณี
อนึ่ง ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำแห่งนี้เป็นอย่ำงดีแล้ว และมีควำม
เห็นชอบทุกประกำร จึงได้มอบตัว (ชื่อนักศึกษำ)_____________________________________________
พร้อมหลักฐำนสำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน หรือ รบ. สำเนำทะเบียนบ้ำน ให้เข้ำเป็นนักเรียน นักศึกษำ
ของสถำนศึกษำแห่งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ)_________________________________________ผู้ปกครอง
(_________________________________)
(ลงชื่อ)_________________________________________เจ้ำหน้ำที่รับมอบตัว
(_________________________________)

หมำยเหตุ ให้ผู้ปกครองมำเซ็นชื่อต่อหน้ำคณะกรรมกำรรับมอบตัว ในวันที่รับมอบตัวเท่ำนั้น

แบบบันทึกประวัตินักเรียน นักศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
ระดับ_____ ประเภทวิชำ_________________________ สำขำวิชำ____________________________
ข้อมูลส่วนตัว
รหัสประจำตัว_________ ชื่อ-ชื่อสกุล______________________(Eng)_________________________
โทรศัพท์มือถือ___________________________ อีเมล์ _____________________________________
เลขที่ รบ______________ วัน/เดือน/ปีเกิด____________________ รหัสกลุ่ม____________________
เชื้อชำติ_________ สัญชำติ__________ ศำสนำ_________ หมู่เลือด____________ เพศ___________
น้ำหนัก___________ ส่วนสูง__________ เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน_________________________
สถำนที่เกิด จังหวัด___________________ อำเภอ__________________ ตำบล__________________
ชื่อเล่น__________ เป็นบุตรคนที่____ จำนวนพี่____ จำนวนน้อง______ จำนวนพี่น้องที่เรียนใน
สถำนศึกษำนี้________โรคประจำตัว___________________ตำหนิ_____________________________
ควำมพิกำร_________________________ ควำมสำมำรถพิเศษ_______________________________
ประเภทรถที่ใช้ในกำรเดินทำง__________________________________________________________
ชื่อเพื่อนสนิท__________________________ โทรศัพท์เพื่อนสนิท_____________________________
ที่อยู่เพื่อนสนิท_______________________________(Place of Birth)_________________________
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อสถำนศึกษำเดิม_________________________________(Eng)_____________________________
ประเภทสถำนศึกษำ______________________________ จังหวัด_____________________________
อำเภอ___________________________ รหัสประจำตัวเดิม_______________ ชุดที่ใบ ร.บ._________
เลขที่ใบ ร.บ.__________วันที่จบ_____________ ผลกำรเรียน_________ คะแนนเฉลี่ยที่ได้__________
ระดับกำรศึกษำ____________วันที่เข้ำรับศึกษำ____________________ หน่วยกิตที่โอน____________
เข้ำศึกษำภำคเรียนที่_______ ปีกำรศึกษำ____________
ประเภทของนักศึกษำ_____________________________ เข้ำรับกำรศึกษำโดย__________________
ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อบิดำ___________________________(Eng)_________________________สถำนภำพ___________
ควำมพิกำร________ อำชีพ______________________________ รำยได้/เดือน__________________
ชื่อมำรดำ_______________________________(Eng)_____________________________________
สถำนภำพ_________ควำมพิกำร_________ อำชีพ___________________ รำยได้/เดือน____________
บ้ำนเลขที่_______ หมู_่ ____ หมู่บ้ำน______________ ซอย____________ ถนน_________________
จังหวัด______________________ อำเภอ_____________________ตำบล______________________
รหัสไปรษณีย์____________ โทรศัพท์_____________________ รหัสบ้ำน_______________________
สถำนะภำพสมรสของบิดำมำรดำ________________________________________________________
ชื่อผู้ปกครอง______________________________________________________________________
บ้ำนเลขที่___________ หมู_่ ____ หมู่บ้ำน__________ ซอย_____________ ถนน________________
จังหวัด___________________ อำเภอ___________________________ ตำบล__________________
รหัสไปรษณีย์____________ โทรศัพท์___________________________ ควำมสัมพันธ์_____________
อำชีพ_____________________________ รำยได้/เดือน_______________________

ใบนาส่งหรือผ่อนผันหลักฐานประกอบการมอบตัว
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
ชื่อ-สกุล_______________________________________________________________________
ประเภทวิชำ ___________________________ สำขำวิชำ ________________________________
ระดับ ________________กลุ่ม___________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------นำส่ง
ผ่อนผัน รำยกำรเอกสำร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------____
1. ใบมอบตัว (พิมพ์จำกระบบรำยงำนตัว) และติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว
(รูปที่ถ่ำยในวันรำยงำนตัว) 1 แผ่น
____
2. แบบบันทึกประวัตินักเรียน นักศึกษำ (พิมพ์จำกระบบรำยงำนตัว) 1 แผ่น
____
3. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อ นักเรียน นักศึกษำ 1 แผ่น
____
4. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อ บิดำ ของนักเรียน นักศึกษำ 1 แผ่น
____
5. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อ มำรดำ ของนักเรียน นักศึกษำ 1 แผ่น
____
____
7. ต้นฉบับ ใบแสดงผลกำรเรียน(ปพ.1/รบ.1) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง(ปวส.)
ประกำศนียบัตรที่ระบุว่ำสำเร็จกำรศึกษำ 1 แผ่น
____
____
8. สำเนำ ใบแสดงผลกำรเรียน(ปพ.1/รบ.1) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง(ปวส.)
ที่ระบุว่ำสำเร็จกำรศึกษำ 2 แผ่น
9. เอกสำรอื่น ได้แก่
____
____
9.1 สำเนำสูติบัตรของนักเรียน นักศึกษำ
(กรณีที่ไม่มีทะเบียนบ้ำนบิดำหรือมำรดำ) 1 แผ่น
____
____
9.2 สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีชื่อไม่ตรงกับทะเบียนบ้ำน) 1 แผ่น
____
____
9.3 หนังสือมอบอำนำจ (กรณีผู้ปกครองไม่ใช้บิดำหรือมำรดำ) 1 แผ่น
____
____
9.4 สำเนำบัตรประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ
(ผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดำหรือมำรดำ) 1 แผ่น
____
____
9.5 อื่น ๆ
หมายเหตุ - สำเนำเอกสำรที่ถ่ำยจำกฉบับจริง ให้รับรอง สำเนำถูกต้อง ทุกแผ่น
- ผู้ปกครอง หมำยถึง บิดำหรือมำรดำที่มีรำยละเอียด ในใบมอบตัวและสัญญำค้ำประกันเท่ำนั้น
- กรณีบิดำ-มำรดำเสียชีวิต อนุโลมให้ผู้อุปกำระหรือญำติที่ดูแลเป็นผู้ปกครองได้
- กรณีผู้ปกครองที่เป็นบิดำหรือมำรดำ ไม่สำมำรถมำมอบตัวได้ให้ผู้รับมอบอำนำจกรอกรำยละเอียด
ในใบมอบตัวและสัญญำค้ำประกันเท่ำนั้น ให้นำส่งวันที่_______________________________
(ลงชื่อ)________________________________
(___________________________)
ผู้ปกครอง

(ลงชื่อ)________________________________
(___________________________)
นักศึกษำ

(ลงชื่อ)________________________________
(___________________________)
เจ้ำหน้ำที่ตรวจหลักฐำน
หมายเหตุ ให้ผู้ปกครองมำเซ็นชื่อต่อหน้ำคณะกรรมกำรรับมอบตัว ในวันที่รับมอบตัวเท่ำนั้น

