
 
ใบมอบตัว 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ 

 
ช่ือ-ช่ือสกุล____________________________________________________________ 
รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
ระดับ________________ปีกำรศึกษำ_____________ประเภทวิชำ___________________________ 
สำขำวิชำ___________________________________วิทยำลัย______________________________ 

เขียนท่ี__________________________ 
                                                                    วันท่ี_____เดือน________________พ.ศ.______ 

       ข้ำพเจ้ำ(ช่ือผู้ปกครอง)__________________________อำยุ_____ปี อำชีพ___________________ 
ต้ังบ้ำนเรือนอยู่เลขท่ี_____หมู่ท่ี_____ซอย______________________ต ำบล_____________________
อ ำเภอ_______________________จังหวัด______________________รหัสไปรษณีย์______________
ขอท ำใบมอบตัว(ช่ือนักศึกษำ)__________________________ ให้เป็นนักศึกษำของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคใต้ 3 ไว้ต่อผู้อ ำนวยกำร โดยยอมรับเป็นผู้ปกครองของ (ช่ือนักศึกษำ)_________________________ซึ่ง  
เกี่ยวข้องเป็น_____________________ ของข้ำพเจ้ำ 
       โดยข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบในเรื่องต่ำง ๆ ของ (ช่ือนักศึกษำ)_________________________________ 
ท้ังในด้ำนควำมประพฤติ กำรเล่ำเรียน จะพยำยำมตักเตือนให้ประพฤติตำมค ำสอน ข้อบังคับและระเบียบวินัย
ของสถำนศึกษำด้วยดีทุกประกำร และข้ำพเจ้ำยินดีรับผิดชอบช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำ ค่ำหน่วยกิต ค่ำใช้จ่ำย
ต่ำง ๆ ของ (ช่ือนักศึกษำ)___________________________________________________ และถ้ำหำก 
(ช่ือนักศึกษำ)_____________________________________________________ ท ำควำมเสียหำยใด ๆ 
เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลใด หรือของสถำนศึกษำ ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึ้นนั้นทุกกรณี 
       อนึ่ง ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำแห่งนี้เป็นอย่ำงดีแล้ว และมีควำม
เห็นชอบทุกประกำร จึงได้มอบตัว (ช่ือนักศึกษำ)_____________________________________________ 
พร้อมหลักฐำนส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน หรือ รบ. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ให้เข้ำเป็นนักเรียน นักศึกษำ
ของสถำนศึกษำแห่งนี้ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 

(ลงช่ือ)_________________________________________ผู้ปกครอง 
            (_________________________________) 
 
(ลงช่ือ)_________________________________________เจ้ำหน้ำท่ีรับมอบตัว 
            (_________________________________) 

 
 
หมำยเหตุ ให้ผู้ปกครองมำเซ็นช่ือต่อหน้ำคณะกรรมกำรรับมอบตัว ในวันท่ีรับมอบตัวเท่ำนั้น 
 
 
 

ติดรูปถ่ำย
ขนำด 1 นิ้ว 



แบบบันทึกประวัตินักเรียน นักศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ 

ระดับ_____ ประเภทวิชำ_________________________ สำขำวิชำ____________________________ 
ข้อมูลส่วนตัว 
รหัสประจ ำตัว_________ ช่ือ-ช่ือสกุล______________________(Eng)_________________________ 
โทรศัพท์มือถือ___________________________ อีเมล์ _____________________________________ 
เลขท่ี รบ______________ วัน/เดือน/ปีเกิด____________________ รหัสกลุ่ม____________________ 
เช้ือชำติ_________ สัญชำติ__________ ศำสนำ_________ หมู่เลือด____________ เพศ___________ 
น้ ำหนัก___________ ส่วนสูง__________ เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน_________________________ 
สถำนท่ีเกิด จังหวัด___________________ อ ำเภอ__________________ ต ำบล__________________ 
ช่ือเล่น__________ เป็นบุตรคนท่ี____ จ ำนวนพี่____ จ ำนวนน้อง______ จ ำนวนพี่น้องท่ีเรียนใน
สถำนศึกษำนี้________โรคประจ ำตัว___________________ต ำหนิ_____________________________ 
ควำมพิกำร_________________________ ควำมสำมำรถพิเศษ_______________________________ 
ประเภทรถท่ีใช้ในกำรเดินทำง__________________________________________________________ 
ช่ือเพื่อนสนิท__________________________ โทรศัพท์เพื่อนสนิท_____________________________  
ท่ีอยู่เพื่อนสนิท_______________________________(Place of Birth)_________________________  
ข้อมูลการศึกษา 
ช่ือสถำนศึกษำเดิม_________________________________(Eng)_____________________________  
ประเภทสถำนศึกษำ______________________________ จังหวัด_____________________________ 
อ ำเภอ___________________________ รหัสประจ ำตัวเดิม_______________ ชุดท่ีใบ ร.บ._________
เลขท่ีใบ ร.บ.__________วันท่ีจบ_____________ ผลกำรเรียน_________ คะแนนเฉล่ียท่ีได้__________ 
ระดับกำรศึกษำ____________วันท่ีเข้ำรับศึกษำ____________________ หน่วยกิตท่ีโอน____________ 
เข้ำศึกษำภำคเรียนท่ี_______ ปีกำรศึกษำ____________ 
ประเภทของนักศึกษำ_____________________________ เข้ำรับกำรศึกษำโดย__________________ 
ข้อมูลผู้ปกครอง 
ช่ือบิดำ___________________________(Eng)_________________________สถำนภำพ___________ 
ควำมพิกำร________ อำชีพ______________________________ รำยได้/เดือน__________________ 
ช่ือมำรดำ_______________________________(Eng)_____________________________________ 
สถำนภำพ_________ควำมพิกำร_________ อำชีพ___________________ รำยได้/เดือน____________ 
บ้ำนเลขท่ี_______ หมู_่____ หมู่บ้ำน______________ ซอย____________ ถนน_________________ 
จังหวัด______________________ อ ำเภอ_____________________ต ำบล______________________ 
รหัสไปรษณีย์____________ โทรศัพท์_____________________ รหัสบ้ำน_______________________ 
สถำนะภำพสมรสของบิดำมำรดำ________________________________________________________ 
ช่ือผู้ปกครอง______________________________________________________________________ 
บ้ำนเลขท่ี___________ หมู_่____ หมู่บ้ำน__________ ซอย_____________ ถนน________________ 
จังหวัด___________________ อ ำเภอ___________________________ ต ำบล__________________ 
รหัสไปรษณีย์____________ โทรศัพท์___________________________ ควำมสัมพันธ์_____________ 
อำชีพ_____________________________ รำยได้/เดือน_______________________ 
 
 



 
ใบน าส่งหรือผ่อนผันหลักฐานประกอบการมอบตัว 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ 
ช่ือ-สกุล_______________________________________________________________________ 
ประเภทวิชำ ___________________________ สำขำวิชำ ________________________________ 
ระดับ ________________กลุ่ม___________________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
น ำส่ง       ผ่อนผัน     รำยกำรเอกสำร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
____                      1. ใบมอบตัว (พิมพ์จำกระบบรำยงำนตัว) และติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  
                                (รูปท่ีถ่ำยในวันรำยงำนตัว) 1 แผ่น 
____                      2. แบบบันทึกประวัตินักเรียน นักศึกษำ (พิมพ์จำกระบบรำยงำนตัว) 1 แผ่น 
____                      3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีมีช่ือ นักเรียน นักศึกษำ 1 แผ่น 
____                      4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีมีช่ือ บิดำ ของนักเรียน นักศึกษำ 1 แผ่น 
____                      5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีมีช่ือ มำรดำ ของนักเรียน นักศึกษำ 1 แผ่น 
____       ____         7. ต้นฉบับ ใบแสดงผลกำรเรียน(ปพ.1/รบ.1) ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง(ปวส.)  
                                 ประกำศนียบัตรท่ีระบุว่ำส ำเร็จกำรศึกษำ  1  แผ่น 
____       ____         8. ส ำเนำ ใบแสดงผลกำรเรียน(ปพ.1/รบ.1) ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง(ปวส.) 
                                 ท่ีระบุว่ำส ำเร็จกำรศึกษำ   2  แผ่น 
                             9. เอกสำรอื่น ได้แก่ 
____       ____             9.1 ส ำเนำสูติบัตรของนักเรียน นักศึกษำ  
                                       (กรณีท่ีไม่มีทะเบียนบ้ำนบิดำหรือมำรดำ) 1 แผ่น 
____       ____             9.2 ส ำเนำหลักฐำนกำรเปล่ียนช่ือ - สกุล (กรณีช่ือไม่ตรงกับทะเบียนบ้ำน) 1 แผ่น 
____       ____             9.3 หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีผู้ปกครองไม่ใช้บิดำหรือมำรดำ) 1 แผ่น 
____       ____             9.4 ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ  
                                      (ผู้ปกครองท่ีไม่ใช่บิดำหรือมำรดำ) 1 แผ่น 
____       ____              9.5 อื่น ๆ  
หมายเหตุ - ส ำเนำเอกสำรท่ีถ่ำยจำกฉบับจริง ให้รับรอง ส ำเนำถูกต้อง ทุกแผ่น 

 - ผู้ปกครอง หมำยถึง บิดำหรือมำรดำท่ีมีรำยละเอียด ในใบมอบตัวและสัญญำค้ ำประกันเท่ำนั้น 
 - กรณีบิดำ-มำรดำเสียชีวิต อนุโลมให้ผู้อุปกำระหรือญำติท่ีดูแลเป็นผู้ปกครองได้ 
 - กรณีผู้ปกครองท่ีเป็นบิดำหรือมำรดำ ไม่สำมำรถมำมอบตัวได้ให้ผู้รับมอบอ ำนำจกรอกรำยละเอียด 

              ในใบมอบตัวและสัญญำค้ ำประกันเท่ำนั้น ให้น ำส่งวันท่ี_______________________________ 
 
(ลงช่ือ)________________________________      (ลงช่ือ)________________________________ 
          (___________________________)                       (___________________________) 
                         ผู้ปกครอง                                                           นักศึกษำ 
 
(ลงช่ือ)________________________________  
          (___________________________) 
                  เจ้ำหน้ำท่ีตรวจหลักฐำน 
 
หมายเหตุ ให้ผู้ปกครองมำเซ็นช่ือต่อหน้ำคณะกรรมกำรรับมอบตัว ในวันท่ีรับมอบตัวเท่ำนั้น 


