
ขั้นตอนการรายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 (สำหรับนักเรียน นักศึกษา) 

1. ใหนักเรียนทำการดาวนโหลดเอกสาร สัญญาคำ้ประกัน ใบมอบตัว ในเว็บไซตของวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด 

www.huaiyot.ac.th  หรือ  Facebook (งานทะเบียนวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด) 

2. กรอกขอมูลในเอกสารท่ีไดรับคือ สัญญาค้ำประกัน ใบกรอกประวัติ ใบมอบตัว ใหครบถวน ในสวนของรหัส

ประจำตัว ไมตองกรอกขอมูลใด ๆ (มตีัวอยาง แยกตามประเภทวิชา) 

3. ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง และลงชื่อในเอกสารให ครบทุกฉบับ ถูกชอง ถูกชื่อ 

4. เตรียมหลักฐานประกอบการรายงานตัว ไดแก 

- สำเนา รบ.1 ที่สำเร็จการศกึษา จำนวน 2  ฉบับ ** นักเรียน นักศึกษา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา  จำนวน 2  ฉบับ ** นักเรียน นักศึกษา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาทะเบียนบานนักศึกษา  จำนวน 2  ฉบับ ** นักเรียน นักศึกษา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาบัตรประชาชนบิดา  จำนวน 2  ฉบับ ** บิดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาทะเบียนบานบิดา  จำนวน 2  ฉบับ ** บิดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาบัตรประชาชนมารดา  จำนวน 2  ฉบับ ** มารดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาทะเบียนบานมารดา  จำนวน 2  ฉบับ ** มารดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- เอกสารอ่ืน ๆ สลิปธนาคาร หรือ หลักฐานการโอนเงิน 

*** หมายเหตุ กรณี อยาราง บิดา หรือมารดา เสียชีวิต ใหใชหลักฐานของบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่ง 

5. นักเรยีน นักศึกษา ชำระเงินคาลงทะเบียน และคาอื่น ๆ โดยการโอนเงินเขาบญัชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย 

สาขาหวยยอด เลขที่ 983-9-14076-0 ชื่อบัญชี งานทะเบียนวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด โดยสามารถไดท่ี

เคานเตอรธนาคารกรงุไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือ โอนเงินผานแอปพลิเคชันธนาคาร (Mobile Application 

Banking) และทำการพิมพหลักฐานการโอนเงินแนบกับหลักฐานประกอบการรายงานตัว  

5.1. ระดับ ปวช. คาลงทะเบียนและคาอ่ืน ๆ  รวมเปนเงนิ 1,770 บาท 

5.2. ระดับ ปวส. คาลงทะเบียน (ยังไมรวมคาหนวยกิตและคาวัสดุฝก) เปนเงิน 2,470 บาท 

6. สงเอกสาร สัญญาคำ้ประกัน ใบมอบตัว และหลักฐานการชำระเงิน สงเปนจดหมายแบบลงทะเบียนหรือแบบ

ดวนพิเศษ (EMS) ตามที่อยูดังน้ี งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชพีหวยยอด เลขที่ 23 ถ.เทศารัษฎา หมูท่ี 2 

ตำบลเขาขาว อำเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 92130 ระหวางวันที่ 1 – 15 เมษายน 2563 (ยึดวันประทบัตราของ

ไปรษณีย)  

หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษา ท่ีนำเอกสารมาสงดวยตนเองกับทางวิทยาลัย ใหสงไดตามวันและเวลาราชการ ในกรณี

นี้ใหนักเรียน นักศึกษา ชำระเงนิไดทีง่านการเงิน วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  
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อาศัยอํานาจตามความระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 ขอที่ 20

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  โดย นายกษิดิฏฐ  คําศรี  ตําแหนง   ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด ผูรับมอบอํานาจจาก

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งตอไปนี้    ในสัญญาเรียกวา "สํานักงานคณะการการอาชีวศึกษา" ฝายหน่ึง กับ 

นาย/นาง/นางสาว (ชื่อผูปกครอง)  .................................................................................................................. อายุ ............... ป

ตั้งบานเรือนอยู  บานเลขท่ี .................. หมูท่ี ............. ตําบล ................................................... อําเภอ ......................................................

จังหวัด ............................................................ โทรศัพท .......................................... อาชีพ .............................................................................

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี .......................................................................... ออกใหที่ อําเภอ .....................................................................

จังหวัด..................................................... เมื่อวันที่ .................................... เดือน ............................................ พ.ศ ........................................

ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา     "ผูปกครอง"       ตกลงยินยอมเปนผูปกครองและขอค้ําประกัน     นาย/นางสาว (ชื่อนักศึกษา)..................

............................................................................ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "นักเรียน นักศึกษา" ทุกฝายไดตกลงกันทําสัญญาไว มีขอความตอไปนี้

1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตกลงรับ นาย/นางสาว (ชื่อนักศึกษา) ..............................................................................

เขาเปนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด    ซึ่งทําการศึกษาหลักสูตร                                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      ตั้งแตวันที่ .........เดือน …………... พ.ศ. ....2563...   เปนตนไป 

2 ผูปกครองจะควบคุมดแูลนักศึกษาไมใหกระทําผิดทางอาญา เชน กอการทะเลาะวิวาท การพกพาอาวุธการเสพส่ิงเสพติด

หรือมีสิ่งเสพติดไวในครอบครอง การกระทํา หรือละเวนการกระทําสิ่งที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หากฝาฝนยินยอมให

สถานศกึษาดําเนินการลงโทษสถานหนัก

3 ผูปกครอง ของนักศึกษา ไดอานกฎระเบียบ   ขอบังคับตาง ๆ   ซึ่งปรากฎในสัญญานี้เขาใจโดยตลอดแลว   และสัญญาวาจะ

ปกครองดูแลใหนักศึกษา   ปฏิบัติตามอยางเครงครดั หากฝาฝนยินยอมใหสถานศึกษาดําเนินการลงโทษสถานหนัก

4 ผูปกครองจะควบคุมดแูลนักศึกษา  ไมใหรวมชุมนุมประทวง  หรือเรียกรองในสิ่งใด ๆ ในการบริหารสถานศึกษาหากฝาฝน  

ผูปกครองยินยอมใหสถานศกึษาดําเนินการลงโทษสถานหนัก

5 นักศึกษา จะพนสภาพจากการเปนนักเรียน นักศึกษาเมื่อ

5.1   สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

5.2   ลาออก

5.3   ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑกําหนดตามระเบียบการประเมนิผลการเรียน

5.4   ไมลงทะเบียนเรียนหรือขาดการติดตอสถานศึกษาตั้งแต 15 วัน ขึ้นไป

5.5   ตายหรือรางกายทุพพลภาพ ไมสามารถทําการศึกษาตอไปได

5.6   กระทําผิดทางอาญารายแรงหรือกระทําผิดระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาอยางรายแรง  ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถาน 

 ศึกษา  หรือคณะกรรมการปกครองมีมติใหพนสภาพเปนนักเรียน นักศึกษา

5.7   เปนตัวแทนในการรวมชุมนุมประทวงหรือเรียกรองในสถานศึกษา

สัญญาค้ําประกันการเปนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  ปการศึกษา  2563

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



6 ผูปกครองใหสัญญาวาจะอบรมส่ังสอน ตักเตือนนักศึกษาใหเปนผูมีความประพฤติมีศีลธรรมขยันหมั่นเพียรในการศึกษา 

เลาเรียน

7 ผูปกครองใหสัญญาวาจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาและเขารวมกิจกรรมท่ีสถานศึกษาแจงใหทราบดวยความเต็มใจ

8 เพ่ือเปนผลดีตอการปกครองดแูลรวมกัน เมื่อสถานศึกษาแจงเปนหนังสือใหผูปกครองมาพบ ผูปกครองใหสัญญาวาจะมา 

พบทันที หากผูปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุอันสมควร ผูปกครองยินยอมใหสถานศึกษาเรียกใหนักศึกษาเปล่ียนตัวผูปกครองใหม 

 หรือดําเนินการลงโทษนักศึกษา ตามกรณีความผิดทันที โดยไมตองพบผูปกครองกอนอีกตอไป

9 ถาผูปกครองยายท่ีอยูหรือมีการเปล่ียนแปลงตัวผูปกครอง ผูปกครองใหสัญญาวาจะแจงใหสถานศึกษาทราบภายใน 15 วัน

นับแตวันท่ีอยูหรือเปลี่ยนตัวผูปกครองใหมแลวแตกรณี

10 ในกรณีท่ีนักศึกษา เขาฝกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอ 

บังคับ ขอกําหนด หรือเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกประการ

11 ถานักศึกษาไปกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน   ไมวาในหรือนอกสถานศึกษาหรือในระหวางท่ีนักศึกษาฝกงานภายใน

หรือนอกสถานไมวาความเสียหายนั้น      จะเกิดข้ึนแกทรัพยสินของราชการหรือบุคลากรภายนอกก็ดีหรือความเสียหายกรณีอื่น ๆอันเปน

เหตุใหเกิดความเสียหายแกสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแลว  ผูปกครองยินยอมรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกสํานักงานคณะ 

กรรมการอาชีวศึกษาท้ังส้ิน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามิตองเรียกรองใหนักศึกษาชําระหนี้กอน และหากมีการผอนเวลาการ 

ชําระหนี้ตามสัญญาไมวากรณีใด ๆ ถือวาผูปกครองไดตกลงยินยอมในการผอนผันชําระหนี้ดวยทุกคร้ัง และยังคงรับเปนผูคํ้าประกันตาม 

สัญญาตลอดไป จนกวาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดรับหน้ีเสร็จสิ้น

12 ผูปกครองจะไมเพิกถอนการค้ําประกันในระหวางเวลาที่นักศึกษาศึกษาอยู และจะตองรับผิดชอบตามสัญญาฉบับนี้ทุกฝายได

อานขอความในสัญญานี้เปนท่ีเขาใจโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนากันและกันเปนสําคัญ

ลงชื่อ

ลงชื่อ .................................................................. นักศึกษา ลงชื่อ ................................................................ผูปกครอง

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

ลงชื่อ ................................................................... พยาน

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

(ผูรับมอบตวั)

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

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

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

                      (นายกษิดิฏฐ  คําศรี)
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1.   ขอมูลสวนตัว

คํานําหนาชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ .............................................................................................................................

เกิดวันท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ............... อายุ ................ ป สัญชาติ ............................. ศาสนา ....................................

น้ําหนัก......... กก.  สวนสูง .......... ซม.  หมูโลหิต ....... บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ............................................................................

สถานท่ีเกิดอําเภอ .................................. จังหวัด ............................. สถานท่ีอยูปจจุบันเลขที่ ........ หมูท่ี ....... ถนน............................. 

ตําบล........................... อําเภอ.......................... จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย ........................... โทรศัพท ............................... 

สถานภาพ     โสด                     สมรส                 หยาราง จํานวนบุตร ......................... คน

ปจจุบันนักศกึษาพักอาศัยอยูกับ

2.   ขอมูลบิดามารดา

2.1   ขอมูลบิดา

คํานําหนาชื่อ นาย/อื่น ๆ .....................................................................................................................อายุ................. ป

เลขที่บัตรประชาชน....................................................... อาชีพ ........................................ รายไดเฉล่ียตอป ..............................บาท

โทรศัพท..................................... ความพิการ                ไมพิการ          พิการ(ระบุ) ....................................................................

2.2   ขอมูลมารดา

คํานําหนาชื่อ นาง/นางสาว/อื่น ๆ .........................................................................................................อายุ............. ป

เลขที่บัตรประชาชน............................................. อาชีพ ........................................ รายไดเฉล่ียตอป ..................................บาท

โทรศัพท..................................... ความพิการ                ไมพิการ               พิการ(ระบุ) ...................................................................

2.3  สถานภาพของบิดา/มารดา              สมรส อยูดวยกัน                 สมรส แยกบานอยู                        หยาราง

             บิดาเสียชีวิต                         มารดาเสียชีวิต

3.   ขอมูลพี่นองในครอบครัว

จํานวนพ่ีนองรวมบิดามารดาทั้งหมด ............... คน เปนชาย ................... คน หญิง.............. คน นักศึกษาเปนบุตร

คนที่................ จํานวนพ่ีนองที่ประกอบอาชีพแลว ............... คน จํานวนพี่นองท่ีกําลังศกึษา (รวมนักศึกษา) ................... คน

4.   ขอมูลการศึกษา

กอนเขาเรียน  ณ วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  ขาพเจาจบการศึกษาระดับชั้น ........................จากโรงเรียน/

วิทยาลัย .................................... อําเภอ ........................... จังหวัด................................ ไดคะแนนเฉล่ีย ........................................

5.   ขอมูลผปกครอง  (ถาผูปกครองเปนบิดา หรือ มารดาไมตองกรอก ขอ 5.2)

5.1   ผูปกครองเปนบิดา หรือ มารดา

 5.2   ผูปกครองเปนบุคคลอื่น

รูปถาย 1 นิ้วระดับ.................... ปที ่..................หอง................

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

นักศึกษาตองกรอกขอมูลใหครบทุกชอง

ประวัตินักศึกษา ปการศึกษา 2563

วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

รหัสประจําตัว

ความสามารถพิเศษ ............................... โรคประจําตัว ........................    ความพิการ ......ไมพิการ .......พิการ(ระบุ)........................ 

       บิดา-มารดา           บิดา                   มารดา             หอพัก อื่น ๆ (ระบุ)..............



คํานําหนาชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ .................................................................................................อายุ................. ป

เลขที่บัตรประชาชน .................................................... อาชีพ ..................................รายไดเฉล่ียตอป .......................................บาท

เกี่ยวกับนักศึกษาโดยเปน .................................................... ของนักศึกษา ที่อยูเลขท่ี .........หมูท่ี........ถนน....................................

ตําบล......................อําเภอ............................จังหวัด .......................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท..............................

6.   สถานท่ีติดตอ (ถาเปนท่ีอยูตาม ขอ 1. ไมตองกรอก ขอ 6.2)

6.1   ที่อยูตาม ขอ 1

6.2   ที่อยูอื่นดังน้ี

เลขที่ ............ หมูท่ี........ถนน............................................ตําบล................................................................................

อําเภอ..................................จังหวัด .......................รหัสไปรษณีย..............................................โทรศัพท.......................................

ลงชื่อ ...................................................................... เจาของประวัติ

         ............../.................../....2563........

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




