
ข้ันตอนการรายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักเรียน นักศึกษา) 

1. ให้นักเรียนทำการดาวน์โหลดเอกสาร สัญญาค้ำประกัน ใบมอบตัว ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 

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

2. กรอกข้อมูลในเอกสารที่ได้รบัคือ สญัญาค้ำประกัน ใบกรอกประวัติ ใบมอบตัว ให้ครบถ้วน ในสว่นของรหัส

ประจำตัว ไม่ตอ้งกรอกข้อมูลใด ๆ (มีตัวอย่าง แยกตามประเภทวิชา) 

3. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และลงชื่อในเอกสารให้ ครบทุกฉบบั ถูกช่อง ถูกช่ือ 

4. เตรียมหลักฐานประกอบการรายงานตัว ได้แก่ 

- สำเนา รบ.1 ท่ีสำเร็จการศึกษา จำนวน 2  ฉบับ ** นักเรยีน นักศึกษา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา  จำนวน 2  ฉบับ ** นักเรยีน นักศึกษา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา  จำนวน 2  ฉบับ ** นักเรยีน นักศึกษา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาบัตรประชาชนบิดา  จำนวน 2  ฉบับ ** บิดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาทะเบียนบ้านบิดา  จำนวน 2  ฉบับ ** บิดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาบัตรประชาชนมารดา  จำนวน 2  ฉบับ ** มารดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาทะเบียนบ้านมารดา  จำนวน 2  ฉบับ ** มารดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- เอกสารอ่ืน ๆ สลิปธนาคาร หรือ หลักฐานการโอนเงิน 

*** หมายเหตุ กรณี อย่าร้าง บิดา หรือมารดา เสียชีวิต ให้ใช้หลักฐานของบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่ง 

5. นักเรียน นักศึกษา ชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าอ่ืน ๆ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรพัย์ ธนาคารกรุงไทย 

สาขาห้วยยอด เลขที่ 983-9-14076-0 ชื่อบัญชี งานทะเบียนวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด โดยสามารถได้ที่

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โอนเงินผ่านแอปพลิเคชนัธนาคาร (Mobile Application 

Banking) และทำการพิมพห์ลักฐานการโอนเงินแนบกับหลักฐานประกอบการรายงานตัว  

5.1. ระดับ ปวช. ค่าลงทะเบียนและค่าอ่ืน ๆ  รวมเป็นเงิน 1,770 บาท 

5.2. ระดับ ปวส. ค่าลงทะเบยีน (ยังไม่รวมค่าหน่วยกิตและค่าวัสดุฝึก) เป็นเงิน 2,470 บาท 

6. ส่งเอกสาร สัญญาค้ำประกัน ใบมอบตัว และหลักฐานการชำระเงิน ส่งเป็นจดหมายแบบลงทะเบยีนหรือแบบ

ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ดังนี้ งานทะเบียน วิทยาลยัการอาชีพห้วยยอด เลขที่ 23 ถ.เทศารัษฎา หมู่ที่ 2 

ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 ระหว่างวันที่ 1 – 24 เมษายน 2563 (ยึดวันประทับตราของ

ไปรษณีย์)  

หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษา ท่ีนำเอกสารมาส่งด้วยตนเองกับทางวิทยาลัย ให้ส่งได้ตามวันและเวลาราชการ ในกรณี

นี้ให้นักเรยีน นักศึกษา ชำระเงินได้ที่งานการเงิน วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  
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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........

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





1 คาใชบริการอินเตอรเน็ต นอกเหนือเวลาเรียนปกติ

และคาบริการ sms  การติดตามผูเรียน ภาคเรียนละ 400 บาท

2 คาจางครูชาวตางประเทศและพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ ภาคเรียนละ 400 บาท

3 คาคูมอืนักศึกษา 100 บาท

4 คาบัตรประจําตัวนักศึกษา 100 บาท

5 คาบํารุงรักษาสภาพแวดลอม ภาคเรียนละ 200 บาท

6 คาประกันอุบัติเหตุ 150 บาท

7 คาตรวจสุขภาพ 120 บาท

8 คาปฐมนิเทศ 200 บาท

9 คาสวัสดิการการกุศล 100 บาท

1,770 บาท

วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด
คาใชจายรายงานตัว มอบตัว  ลงทะเบียนของนักเรียนใหม  ภาคเรียนที่  1 ประจําปการศึกษา 2563

ระดับ ปวช. 1  (ทุกแผนกวิชา)

รวมทั้งสิ้น



1 คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 100 บาท

2 คาบํารุงกิจกรรมพิเศษ ปการศึกษาละ 300 บาท

3 คาใชบริการอินเตอรเน็ต นอกเหนือเวลาเรียนปกติ

และคาบริการ sms  การติดตามผูเรียน ภาคเรียนละ 400 บาท

4 คาจางครูชาวตางประเทศและพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ ภาคเรียนละ 400 บาท

5 คาคูมอืนักศึกษา 100 บาท

6 คาบัตรประจําตัวนักศึกษา 100 บาท

7 คาบํารุงรักษาสภาพแวดลอม ภาคเรียนละ 200 บาท

8 คาบํารุงหองสมุด ปการศกึษาละ 200 บาท

9 คาบํารุงสุขภาพหรือหองพยาบาล  ปการศึกษาละ 200 บาท

10 คาประกันอุบัติเหตุ 150 บาท

11 คาตรวจสุขภาพ 120 บาท

12 คาปฐมนิเทศ 100 บาท

13 คาสวัสดิการการกุศล 100 บาท

2,470 บาท

คาใชจายรายงานตัว มอบตัว  ลงทะเบียนของนักเรียนใหม  ภาคเรียนที่  1 ประจําปการศึกษา 2563

ระดับ ปวส.1    (ทุกแผนกวิชา)

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ :  ทุกแผนกวิชา  คางชําระ คาหนวยกิต และ คาวัสดุฝก จะตองชําระ ตอนเปดภาคเรียน

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)  .............................สําราญ......พูนสุข................................................ อายุ ....50....... ป

ตั้งบานเรือนอยู  บานเลขท่ี ...123............ หมูท่ี ......11..... ตําบล ......เขาขาว............................... อําเภอ .......หวยยอด.............................

จังหวัด ..............ตรัง.............................................. โทรศัพท .......09-1111-2222.................... อาชีพ ......เกษตรกรรม...................................

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ...............39206-0000-1236................................. ออกใหที่ อําเภอ ......หวยยอด........................................

จังหวัด................ตรัง.................................... เมื่อวันที่ ........15............................ เดือน .........ม.ค................... พ.ศ ........2560....................

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

.............บริบูรณ.....พูนสุข........................ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "นักเรียน นักศึกษา" ทุกฝายไดตกลงกันทําสัญญาไว มีขอความตอไปนี้

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

เขาเปนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด    ซึ่งทําการศึกษาหลักสูตร                                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      ตั้งแตวันที่ ....19.....เดือน …ม.ค.... พ.ศ. ....2562...   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  2562

   สาขาวิชา.....อาหารและโภชนาการ......สาขางาน ......อาหารและโภชนาการ...................



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

(........บริบูรณ.....พูนสุข.........)

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

(ผูรับมอบตวั)

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

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

                      (นายกษิดิฏฐ  คําศรี)

(.....นางสําราญ.   พูนสุข......)
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1.   ขอมูลสวนตัว

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

เกิดวันที่ ...14.......... เดอืน ..ก.พ...... พ.ศ. ...2546............ อายุ .....16........... ป สัญชาติ ......ไทย...........ศาสนา .......พุทธ...............

น้ําหนัก...160... กก.  สวนสูง ....50.... ซม.  หมูโลหิต …A.... บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ .....39206-1122-333-1......................

สถานที่เกิดอําเภอ …หวยยอด........... จังหวัด ........ตรัง............ สถานที่อยูปจจุบันเลขที่ ....123.... หมูที่ ..11..... ถนน............-.........

ตําบล..เขาขาว...... อําเภอ..หวยยอด........ จังหวัด ....ตรัง......... รหัสไปรษณีย ....92130............ โทรศัพท ....089-7775-333.......

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

ปจจุบันนักศึกษาพักอาศัยอยูกับ

2.   ขอมูลบิดามารดา

2.1   ขอมูลบิดา

คํานําหนาชื่อ นาย/อื่น ๆ ..........สําเริง   พูนสุข................................................................... อายุ....51............. ป

เลขที่บัตรประชาชน.......39206-0000-1234............ อาชีพ .......เกษตรกรรม..............รายไดเฉลี่ยตอป ......60,000............ บาท

โทรศัพท....095-8888-123..................    ความพิการ                ไมพิการ          พิการ(ระบ)ุ ....................................................................

2.2   ขอมูลมารดา

คํานําหนาชื่อ นาง/ นางสาว/อื่น ๆ ..............สําราญ......พูนสุข............................................................อายุ....50......... ป

เลขที่บัตรประชาชน..........39206-0000-1236........ อาชีพ .........เกษตรกรรม............รายไดเฉลี่ยตอป ........60,0000.............บาท

โทรศัพท.........09-1111-2222..........      ความพิการ                ไมพิการ               พิการ(ระบ)ุ ......................................................

2.3  สถานภาพของบิดา/มารดา              สมรส อยูดวยกัน                 สมรส แยกบานอยู                        หยาราง

             บิดาเสียชีวิต                      มารดาเสียชีวิต

3.   ขอมูลพี่นองในครอบครัว

จํานวนพ่ีนองรวมบิดามารดาทั้งหมด .......2........ คน เปนชาย .......1............ คน หญิง....1........ คน นักศึกษาเปนบุตร

คนที.่...2............ จํานวนพ่ีนองที่ประกอบอาชีพแลว ........-....... คน จํานวนพี่นองที่กําลังศึกษา (รวมนักศึกษา) ......2............. คน

4.   ขอมูลการศึกษา

กอนเขาเรียน  ณ วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  ขาพเจาจบการศึกษาระดับชั้น .....ม.3.................จากโรงเรียน/

 วิทยาลัย ..........ทางิ้ว.................. อําเภอ ....หวยยอด................ จังหวัด.......ตรัง................... ไดคะแนนเฉลี่ย .........3.00.............

5.   ขอมูลผปกครอง  (ถาผูปกครองเปนบิดา หรือ มารดาไมตองกรอก ขอ 5.2)

5.1   ผูปกครองเปนบิดา หรือ มารดา

 5.2   ผูปกครองเปนบุคคลอ่ืน

รหัสประจําตัว

ความสามารถพิเศษ ...............-................ โรคประจําตัว .......-.................    ความพิการ ......ไมพิการ .......พิการ(ระบ)ุ........................

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

รูปถาย 1 นิ้วระดับ.....ปวช................ ปที่ .....1.............หอง................

สาขาวิชา.....อาหารและโภชนาการ...................... สาขางาน ........อาหารและโภชนาการ....................

นักศึกษาตองกรอกขอมูลใหครบทุกชอง

ประวัตินักศึกษา ปการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด



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

เลขที่บัตรประชาชน .................................................... อาชีพ ..................................รายไดเฉลี่ยตอป .......................................บาท

เกี่ยวกับนักศึกษาโดยเปน .................................................... ของนักศึกษา ที่อยูเลขที่ .........หมูที่........ถนน....................................

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

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

6.1   ที่อยูตาม ขอ 1

6.2   ที่อยูอ่ืนดังนี้

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

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

ลงช่ือ ...................................................................... เจาของประวัติ

          (.....นายบริบูรณ   พูนสุข......)

         .....19......../..ม.ค......../.......2562............
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วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

อําเภอหวยยอด   จังหวัดตรัง

ขาพเจา (ชื่อผูปกครอง) ................สําราญ....พูนสุข........................................................... อายุ ......50..........ป

อาชีพ..................เกษตรกรรม..........................ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่ ........123......หมูท่ี .....11....... ถนน..................-...................

ตําบล....เขาขาว................. อําเภอ/เขต ......หวยยอด................ จังหวัด ...............ตรัง............. รหัสไปรษณีย.......92130..............

โทรศัพท........09-1111-2222............ ขอทําใบมอบตัว (ชื่อนักศึกษา) ........นายบริบูรณ   พูนสุข.......... ใหเปนนักเรียน

นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  จังหวัดตรัง ไวตอผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด โดยรับเปนผูปกครอง

ของ (ชื่อนักศึกษา) .......นายบริบูรณ   พูนสุข............................................ ซึ่งเกี่ยวของเปน ....มารดา..... ของนักศึกษา

โดยขาพเจาขอรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ของ (ชื่อนักศึกษา) ........นายบริบูรณ   พูนสุข..................................

ทั้งในดานความประพฤติ การเลาเรียน และพยายามตักเตอืนใหประพฤติตามคําสอน ขอบังคับและระเบียบวินัยของ

สถานศกึษาดวยดีทุกประการ และขาพเจายินดีรับผิดชอบชําระเงินการศึกษา คาหนวยกิต คาใชจาย ๆ ของ

(ชื่อนักศึกษา) ..........นายบริบูรณ   พูนสุข.............. และถาหาก (ชื่อนักศึกษา) ....นายบริบูรณ   พูนสุข...............

ทําความเสียหายใด ๆเก่ียวกับทรัพยสินของบุคคลใด หรือของสถานศึกษา ขาพเจารับชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนทุกกรณี

อนึ่ง  ขาพเจาไดอานและเขาใจระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของสถานศึกษาแหงนี้เปนอยางดีแลวและมีความ

 เห็นชอบทุกประการ  จึงไดมอบตัว (ชื่อนักศึกษา) .........นายบริบูรณ   พูนสุข.............................................................

พรอมหลักฐานสําเนาใบสุทธิ     หรือ รบ.1    สําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประชาชน       ใหเขาเปนนักศึกษาของ 

  วิทยาลัยการอาชีพหวยยอดแหงน้ี ตั้งแตวันน้ีเปนตนไป

........................................................ผูปกครอง

(.......นางสําราญ    พุนสุข.....)

........................................................พยาน

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

อาจารยที่ปรึกษา/เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน

ปการศึกษา  2562

ระดับ.......ปวช....................... ปที ่........1.......หอง..............................

สาขาวิชา.อาหารและโภชนาการ...........สาขางาน......อาหารและโภชนาการ.............

ใบมอบตัว

วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

                              วันที่ ...19..... เดือน .......ม.ค...........พ.ศ 2562

ลงชื่อ

ลงชื่อ

เขียนที่

รหัสประจําตัว
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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)  ..............................ดอกสรอย........มาลัย............................................. อายุ ....50....... ป

ตั้งบานเรือนอยู  บานเลขท่ี ...123............ หมูท่ี ......11..... ตําบล ......เขาขาว............................... อําเภอ .......หวยยอด.............................

จังหวัด ..............ตรัง.............................................. โทรศัพท .......09-1111-2222.................... อาชีพ ......เกษตรกรรม...................................

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ...............39206-0000-1236................................. ออกใหที่ อําเภอ ......หวยยอด........................................

จังหวัด................ตรัง.................................... เมื่อวันที่ ........15............................ เดือน .........ม.ค................... พ.ศ ........2560....................

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

............ดอกแกว... ...มาลัย....................... ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "นักเรียน นักศึกษา" ทุกฝายไดตกลงกันทําสัญญาไว มีขอความตอไปนี้

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

เขาเปนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด    ซึ่งทําการศึกษาหลักสูตร                                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      ตั้งแตวันที่ ....19.....เดือน …ม.ค.... พ.ศ. ....2562...   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  2562

   สาขาวิชา.....การบัญชี......สาขางาน ......การบัญชี...................



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

(........นางสาวดอกแกว......มาลัย...)

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

(ผูรับมอบตวั)

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

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

                      (นายกษิดิฏฐ  คําศรี)

(.....นางดอกสรอย........มาลัย.......)
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1.   ขอมูลสวนตัว

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

เกิดวันที่ ...14.......... เดอืน ..ก.พ...... พ.ศ. ...2546............ อายุ .....16........... ป สัญชาติ ......ไทย...........ศาสนา .......พุทธ...............

น้ําหนัก...160... กก.  สวนสูง ....50.... ซม.  หมูโลหิต …A.... บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ .....39206-1122-333-1......................

สถานที่เกิดอําเภอ …หวยยอด........... จังหวัด ........ตรัง............ สถานที่อยูปจจุบันเลขที่ ....123.... หมูที่ ..11..... ถนน............-.........

ตําบล..เขาขาว...... อําเภอ..หวยยอด........ จังหวัด ....ตรัง......... รหัสไปรษณีย ....92130............ โทรศัพท ....089-7775-333.......

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

ปจจุบันนักศึกษาพักอาศัยอยูกับ

2.   ขอมูลบิดามารดา

2.1   ขอมูลบิดา

คํานําหนาชื่อ นาย/อื่น ๆ ..........บทกลอน.....มาลัย................................................................... อายุ....51............. ป

เลขที่บัตรประชาชน.......39206-0000-1234............ อาชีพ .......เกษตรกรรม..............รายไดเฉลี่ยตอป ......60,000............ บาท

โทรศัพท....095-8888-123..................    ความพิการ                ไมพิการ          พิการ(ระบ)ุ ....................................................................

2.2   ขอมูลมารดา

คํานําหนาชื่อ นาง/ นางสาว/อื่น ๆ ..............ดอกสรอย.........มาลัย..................................................อายุ....50......... ป

เลขที่บัตรประชาชน..........39206-0000-1236........ อาชีพ .........เกษตรกรรม............รายไดเฉลี่ยตอป ........60,0000.............บาท

โทรศัพท.........09-1111-2222..........      ความพิการ                ไมพิการ               พิการ(ระบ)ุ ......................................................

2.3  สถานภาพของบิดา/มารดา              สมรส อยูดวยกัน                 สมรส แยกบานอยู                        หยาราง

             บิดาเสยีชีวิต                      มารดาเสียชีวิต

3.   ขอมูลพี่นองในครอบครัว

จํานวนพ่ีนองรวมบิดามารดาทั้งหมด .......2........ คน เปนชาย .......1............ คน หญิง....1........ คน นักศึกษาเปนบุตร

คนที.่...2............ จํานวนพ่ีนองที่ประกอบอาชีพแลว ........-....... คน จํานวนพี่นองที่กําลังศึกษา (รวมนักศึกษา) ......2............. คน

4.   ขอมูลการศึกษา

กอนเขาเรียน  ณ วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  ขาพเจาจบการศึกษาระดับชั้น .....ม.3.................จากโรงเรียน/

 วิทยาลัย ..........ทางิ้ว.................. อําเภอ ....หวยยอด................ จังหวัด.......ตรัง................... ไดคะแนนเฉลี่ย .........3.00.............

5.   ขอมูลผปกครอง  (ถาผูปกครองเปนบิดา หรือ มารดาไมตองกรอก ขอ 5.2)

5.1   ผูปกครองเปนบิดา หรือ มารดา

 5.2   ผูปกครองเปนบุคคลอ่ืน

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

รูปถาย 1 นิ้วระดับ.....ปวช................ ปที่ .....1.............หอง................

สาขาวิชา.....การบัญชี..................... สาขางาน .........การบัญชี....................

นักศึกษาตองกรอกขอมูลใหครบทุกชอง

ประวัตินักศึกษา ปการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

รหัสประจําตัว

ความสามารถพิเศษ ...............-................ โรคประจําตัว .......-.................    ความพิการ ......ไมพิการ .......พิการ(ระบ)ุ........................



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

เลขที่บัตรประชาชน .................................................... อาชีพ ..................................รายไดเฉลี่ยตอป .......................................บาท

เกี่ยวกับนักศึกษาโดยเปน .................................................... ของนักศึกษา ที่อยูเลขที่ .........หมูที่........ถนน....................................

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

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

6.1   ที่อยูตาม ขอ 1

6.2   ที่อยูอ่ืนดังนี้

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

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

ลงช่ือ ...................................................................... เจาของประวัติ

          (.....นางสาวดอกแกว     มาลัย......)

         .....19......../..ม.ค......../.......2562............
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วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

อําเภอหวยยอด   จังหวัดตรัง

ขาพเจา (ชื่อผูปกครอง) ................ดอกสรอย..    มาลัย............................................................. อายุ ......50..........ป

อาชีพ..................เกษตรกรรม..........................ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่ ........123......หมูท่ี .....11....... ถนน..................-...................

ตําบล....เขาขาว................. อําเภอ/เขต ......หวยยอด................ จังหวัด ...............ตรัง............. รหัสไปรษณีย.......92130..............

โทรศัพท........09-1111-2222............ ขอทําใบมอบตัว (ชื่อนักศึกษา) ........นางสาวดอกแกว    มาลัย.......... ใหเปนนักเรียน

นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  จังหวัดตรัง ไวตอผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด โดยรับเปนผูปกครอง

ของ (ชื่อนักศึกษา) .......นางสาวดอกแกว    มาลัย............................................ ซึ่งเกี่ยวของเปน ....มารดา..... ของนักศึกษา

โดยขาพเจาขอรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ของ (ชื่อนักศึกษา) ........นางสาวดอกแกว    มาลัย..................................

ทั้งในดานความประพฤติ การเลาเรียน และพยายามตักเตอืนใหประพฤติตามคําสอน ขอบังคับและระเบียบวินัยของ

สถานศกึษาดวยดีทุกประการ และขาพเจายินดีรับผิดชอบชําระเงินการศึกษา คาหนวยกิต คาใชจาย ๆ ของ

(ชื่อนักศึกษา) ..........นางสาวดอกแกว    มาลัย............... และถาหาก (ชื่อนักศึกษา) .....นางสาวดอกแกว    มาลัย...............

ทําความเสียหายใด ๆเก่ียวกับทรัพยสินของบุคคลใด หรือของสถานศึกษา ขาพเจารับชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนทุกกรณี

อนึ่ง  ขาพเจาไดอานและเขาใจระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของสถานศึกษาแหงนี้เปนอยางดีแลวและมีความ

 เห็นชอบทุกประการ  จึงไดมอบตัว (ชื่อนักศึกษา) .........นางสาวดอกแกว    มาลัย.............................................................

พรอมหลักฐานสําเนาใบสุทธิ     หรือ รบ.1    สําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประชาชน       ใหเขาเปนนักศึกษาของ 

  วิทยาลัยการอาชีพหวยยอดแหงน้ี ตั้งแตวันน้ีเปนตนไป

........................................................ผูปกครอง

(.......นางดอกสรอย.......มาลัย......)

........................................................พยาน

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

อาจารยที่ปรึกษา/เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน

                              วันที่ ...19..... เดือน .........ม.ค..........พ.ศ 2562

ลงชื่อ

ลงชื่อ

เขียนที่

รหัสประจําตัว

ปการศึกษา  2562

ระดับ.......ปวช....................... ปที ่........1.......หอง..............................

สาขาวิชา...การบัญชี...........สาขางาน......การบัญชี......

ใบมอบตัว

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)  ..............................วิไล.........ใจสะอาด................................................ อายุ ....50....... ป

ตั้งบานเรือนอยู  บานเลขท่ี ...123............ หมูท่ี ......11..... ตําบล ......เขาขาว............................... อําเภอ .......หวยยอด.............................

จังหวัด ..............ตรัง.............................................. โทรศัพท .......09-1111-2222.................... อาชีพ ......เกษตรกรรม...................................

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ...............39206-0000-1236................................. ออกใหที่ อําเภอ ......หวยยอด........................................

จังหวัด................ตรัง.................................... เมื่อวันที่ ........15............................ เดือน .........ม.ค................... พ.ศ ........2560....................

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

............ขาวผอง.........ใจสะอาด............................. ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "นักเรียน นักศึกษา" ทุกฝายไดตกลงกันทําสัญญาไว มีขอความตอไปนี้

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

เขาเปนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด    ซึ่งทําการศึกษาหลักสูตร                                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      ตั้งแตวันที่ ....19.....เดือน …ม.ค..... พ.ศ. ....2562...   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  2562

   สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ......สาขางาน .....เทคโนโลยีสารสนเทศ...................



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

(.....ขาวผอง  ใจสะอาด.......)

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

  (ผูรับมอบตวั)

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

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

                      (นายกษิดิฏฐ  คําศรี)

(........นางวิไล........ใจสะอาด.........)
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1.   ขอมูลสวนตัว

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

เกิดวันที่ ...14.......... เดอืน ..ก.พ...... พ.ศ. ...2546............ อายุ .....16........... ป สัญชาติ ......ไทย...........ศาสนา .......พุทธ...............

น้ําหนัก...160... กก.  สวนสูง ....60.... ซม.  หมูโลหิต …A.... บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ .....39206-1122-333-1......................

สถานที่เกิดอําเภอ …หวยยอด........... จังหวัด ........ตรัง............ สถานที่อยูปจจุบันเลขที่ ....123.... หมูที่ ..11..... ถนน............-.........

ตําบล..เขาขาว...... อําเภอ..หวยยอด........ จังหวัด ....ตรัง......... รหัสไปรษณีย ....92130............ โทรศัพท ....089-7775-333.......

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

ปจจุบันนักศึกษาพักอาศัยอยูกับ

2.   ขอมูลบิดามารดา

2.1   ขอมูลบิดา

คํานําหนาชื่อ นาย/อื่น ๆ ..........สงกรานต..........ใจสะอาด......................................................... อายุ....51............. ป

เลขที่บัตรประชาชน.......39206-0000-1234............ อาชีพ .......เกษตรกรรม..............รายไดเฉลี่ยตอป ......60,000............ บาท

โทรศัพท....095-8888-123..................              ความพิการ                ไมพิการ          พิการ(ระบ)ุ .......................................

2.2   ขอมูลมารดา

คํานําหนาชื่อ นาง/ นางสาว/อื่น ๆ ..............วิไล......ใจสะอาด.............................................................อายุ....50......... ป

เลขที่บัตรประชาชน..........39206-0000-1236........ อาชีพ .........เกษตรกรรม............รายไดเฉลี่ยตอป ........60,0000.............บาท

โทรศัพท.........09-1111-2222..........              ความพิการ                ไมพิการ               พิการ(ระบ)ุ ......................................................

2.3  สถานภาพของบิดา/มารดา              สมรส อยูดวยกัน                 สมรส แยกบานอยู                        หยาราง

             บิดาเสียชีวิต                      มารดาเสียชีวิต

3.   ขอมูลพี่นองในครอบครัว

จํานวนพ่ีนองรวมบิดามารดาทั้งหมด .......2........ คน เปนชาย .......1............ คน หญิง....1........ คน นักศึกษาเปนบุตร

คนที.่...1............ จํานวนพ่ีนองที่ประกอบอาชีพแลว ........-....... คน จํานวนพี่นองที่กําลังศึกษา (รวมนักศึกษา) ......2............. คน

4.   ขอมูลการศึกษา

กอนเขาเรียน  ณ วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  ขาพเจาจบการศึกษาระดับชั้น .....ม.3.................จากโรงเรียน/

 วิทยาลัย ..........ทางิ้ว.................. อําเภอ ....หวยยอด................ จังหวัด.......ตรัง................... ไดคะแนนเฉลี่ย .........3.00.............

5.   ขอมูลผปกครอง  (ถาผูปกครองเปนบิดา หรือ มารดาไมตองกรอก ขอ 5.2)

5.1   ผูปกครองเปนบิดา หรือ มารดา

 5.2   ผูปกครองเปนบุคคลอ่ืน

ประวัตินักศึกษา ปการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

รหัสประจําตัว

ความสามารถพิเศษ ...............-................ โรคประจําตัว .......-.................    ความพิการ ......ไมพิการ .......พิการ(ระบ)ุ........................

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

รูปถาย 1 นิ้ว
ระดับ.....ปวช................ ปที่ .....1.............หอง................

สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ........... สาขางาน .......เทคโนโลยีสารสนเทศ....................

นักศึกษาตองกรอกขอมูลใหครบทุกชอง



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

เลขที่บัตรประชาชน .................................................... อาชีพ ..................................รายไดเฉลี่ยตอป .......................................บาท

เกี่ยวกับนักศึกษาโดยเปน .................................................... ของนักศึกษา ที่อยูเลขที่ .........หมูที่........ถนน....................................

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

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

6.1   ที่อยูตาม ขอ 1

6.2   ที่อยูอ่ืนดังนี้

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

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

ลงช่ือ ...................................................................... เจาของประวัติ

          (.....นายขาวผอง ...ใจสะอาด.......)

         .....19......../..ม.ค......./.......2562............
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สาขาวิชา....เทคโนโลยีสารสนเทศ.........สาขางาน.....เทคโนโลยีสารสนเทศ........

วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

อําเภอหวยยอด   จังหวัดตรัง

ขาพเจา (ชื่อผูปกครอง) ................วิไล........ใจสะอาด....................................................... อายุ ......50..........ป

อาชีพ..................เกษตรกรรม..........................ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่ ........123......หมูท่ี .....11....... ถนน..................-...................

ตําบล....เขาขาว................. อําเภอ/เขต ......หวยยอด................ จังหวัด ...............ตรัง............. รหัสไปรษณีย.......92130..............

โทรศัพท........09-1111-2222............ ขอทําใบมอบตัว (ชื่อนักศึกษา) ........นายขาวผอง......ใจสะอาด............ ใหเปนนักเรียน

นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  จังหวัดตรัง ไวตอผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด โดยรับเปนผูปกครอง

ของ (ชื่อนักศึกษา) .......นายขาวผอง......ใจสะอาด........................................... ซึ่งเกี่ยวของเปน ....มารดา..... ของนักศึกษา

โดยขาพเจาขอรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ของ (ชื่อนักศึกษา) ........นายขาวผอง......ใจสะอาด.................................

ทั้งในดานความประพฤติ การเลาเรียน และพยายามตักเตอืนใหประพฤติตามคําสอน ขอบังคับและระเบียบวินัยของ

สถานศกึษาดวยดีทุกประการ และขาพเจายินดีรับผิดชอบชําระเงินการศึกษา คาหนวยกิต คาใชจาย ๆ ของ

(ชื่อนักศึกษา) ...........นายขาวผอง......ใจสะอาด.............. และถาหาก (ชื่อนักศึกษา) ....นายขาวผอง......ใจสะอาด...............

ทําความเสียหายใด ๆเก่ียวกับทรัพยสินของบุคคลใด หรือของสถานศึกษา ขาพเจารับชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนทุกกรณี

อนึ่ง  ขาพเจาไดอานและเขาใจระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของสถานศึกษาแหงนี้เปนอยางดีแลวและมีความ

 เห็นชอบทุกประการ  จึงไดมอบตัว (ชื่อนักศึกษา) ........นายขาวผอง......ใจสะอาด.............................................................

พรอมหลักฐานสําเนาใบสุทธิ     หรือ รบ.1    สําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประชาชน       ใหเขาเปนนักศึกษาของ 

  วิทยาลัยการอาชีพหวยยอดแหงน้ี ตั้งแตวันน้ีเปนตนไป

..........................................................ผูปกครอง

(...นางวิไล..ใจสะอาด....)

........................................................พยาน

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

อาจารยที่ปรึกษา/เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน

ปการศึกษา  2562

ระดับ.......ปวช....................... ปที ่........1.......หอง..............................

ใบมอบตัว

วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

                              วันที่ ...19..... เดือน ........ม.ค...........พ.ศ   2562

ลงชื่อ

ลงชื่อ

เขียนที่

รหัสประจําตัว
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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)  ..............................สุขใจ......สงกรานต................................................ อายุ ....50....... ป

ตั้งบานเรือนอยู  บานเลขท่ี ...123............ หมูท่ี ......11..... ตําบล ......เขาขาว............................... อําเภอ .......หวยยอด.............................

จังหวัด ..............ตรัง.............................................. โทรศัพท .......09-1111-2222.................... อาชีพ ......เกษตรกรรม...................................

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ...............39206-0000-1236................................. ออกใหที่ อําเภอ ......หวยยอด........................................

จังหวัด................ตรัง.................................... เมื่อวันที่ ........15............................ เดือน .........ม.ค................... พ.ศ ........2560....................

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

.............ธนาธิป..........สงกรานต............................. ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "นักเรียน นักศึกษา" ทุกฝายไดตกลงกันทําสัญญาไว มีขอความตอไปนี้

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

เขาเปนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด    ซึ่งทําการศึกษาหลักสูตร                                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      ตั้งแตวันที่ ....19.....เดือน …ม.ค..... พ.ศ. ....2562...   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  2562

   สาขาวิชา.....ชางยนต......สาขางาน ......ยานยนต...................



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

(......นายธนาธิป..สงกรานต.......)

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

  (ผูรับมอบตวั)

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

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

                      (นายกษิดิฏฐ  คําศรี)

(........นางสุขใจ........สงกรานต.........)



6 2

1.   ขอมูลสวนตัว

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

เกิดวันที่ ...14.......... เดอืน ..ก.พ...... พ.ศ. ...2546............ อายุ .....16........... ป สัญชาติ ......ไทย...........ศาสนา .......พุทธ...............

น้ําหนัก...160... กก.  สวนสูง ....60.... ซม.  หมูโลหิต …A.... บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ .....39206-1122-333-1......................

สถานที่เกิดอําเภอ …หวยยอด........... จังหวัด ........ตรัง............ สถานที่อยูปจจุบันเลขที่ ....123.... หมูที่ ..11..... ถนน............-.........

ตําบล..เขาขาว...... อําเภอ..หวยยอด........ จังหวัด ....ตรัง......... รหัสไปรษณีย ....92130............ โทรศัพท ....089-7775-333.......

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

ปจจุบันนักศึกษาพักอาศัยอยูกับ

2.   ขอมูลบิดามารดา

2.1   ขอมูลบิดา

คํานําหนาชื่อ นาย/อื่น ๆ ..........สมสุข.....สงกรานต................................................................... อายุ....51............. ป

เลขที่บัตรประชาชน.......39206-0000-1234............ อาชีพ .......เกษตรกรรม..............รายไดเฉลี่ยตอป ......60,000............ บาท

โทรศัพท....095-8888-123..................              ความพิการ                ไมพิการ          พิการ(ระบ)ุ .......................................

2.2   ขอมูลมารดา

คํานําหนาชื่อ นาง/ นางสาว/อื่น ๆ ..............สุขใจ......สงกรานต.............................................................อายุ....50......... ป

เลขที่บัตรประชาชน..........39206-0000-1236........ อาชีพ .........เกษตรกรรม............รายไดเฉลี่ยตอป ........60,0000.............บาท

โทรศัพท.........09-1111-2222..........              ความพิการ                ไมพิการ               พิการ(ระบ)ุ ......................................................

2.3  สถานภาพของบิดา/มารดา              สมรส อยูดวยกัน                 สมรส แยกบานอยู                        หยาราง

             บิดาเสียชีวิต                      มารดาเสียชีวิต

3.   ขอมูลพี่นองในครอบครัว

จํานวนพ่ีนองรวมบิดามารดาทั้งหมด .......2........ คน เปนชาย .......1............ คน หญิง....1........ คน นักศึกษาเปนบุตร

คนที.่...1............ จํานวนพ่ีนองที่ประกอบอาชีพแลว ........-....... คน จํานวนพี่นองที่กําลังศึกษา (รวมนักศึกษา) ......2............. คน

4.   ขอมูลการศึกษา

กอนเขาเรียน  ณ วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  ขาพเจาจบการศึกษาระดับชั้น .....ม.3.................จากโรงเรียน/

 วิทยาลัย ..........ทางิ้ว.................. อําเภอ ....หวยยอด................ จังหวัด.......ตรัง................... ไดคะแนนเฉลี่ย .........3.00.............

5.   ขอมูลผปกครอง  (ถาผูปกครองเปนบิดา หรือ มารดาไมตองกรอก ขอ 5.2)

5.1   ผูปกครองเปนบิดา หรือ มารดา

 5.2   ผูปกครองเปนบุคคลอ่ืน

รหัสประจําตัว

ความสามารถพิเศษ ...............-................ โรคประจําตัว .......-.................    ความพิการ ......ไมพิการ .......พิการ(ระบ)ุ........................

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

รูปถาย 1 นิ้ว
ระดับ.....ปวช................ ปที่ .....1.............หอง................

สาขาวิชา.....ชางยนต..................... สาขางาน ........ยานยนต....................

นักศึกษาตองกรอกขอมูลใหครบทุกชอง

ประวัตินักศึกษา ปการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด



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

เลขที่บัตรประชาชน .................................................... อาชีพ ..................................รายไดเฉลี่ยตอป .......................................บาท

เกี่ยวกับนักศึกษาโดยเปน .................................................... ของนักศึกษา ที่อยูเลขที่ .........หมูที่........ถนน....................................

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

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

6.1   ที่อยูตาม ขอ 1

6.2   ที่อยูอ่ืนดังนี้

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

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

ลงช่ือ ...................................................................... เจาของประวัติ

          (.....นายธนาธิป......สงกรานต..........)

         .....19......../..ม.ค......./.......2562............
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วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

อําเภอหวยยอด   จังหวัดตรัง

ขาพเจา (ชื่อผูปกครอง) .................สุขใจ......สงกรานต............................................................... อายุ ......50..........ป

อาชีพ..................เกษตรกรรม..........................ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่ ........123......หมูท่ี .....11....... ถนน..................-...................

ตําบล....เขาขาว................. อําเภอ/เขต ......หวยยอด................ จังหวัด ...............ตรัง............. รหัสไปรษณีย.......92130..............

โทรศัพท........09-1111-2222............ ขอทําใบมอบตัว (ชื่อนักศึกษา) ........นายธนาธิป......สงกรานต............ ใหเปนนักเรียน

นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  จังหวัดตรัง ไวตอผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด โดยรับเปนผูปกครอง

ของ (ชื่อนักศึกษา) .......นายธนาธิป......สงกรานต........................................... ซึ่งเกี่ยวของเปน ....มารดา..... ของนักศึกษา

โดยขาพเจาขอรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ของ (ชื่อนักศึกษา) ........นายธนาธิป......สงกรานต.................................

ทั้งในดานความประพฤติ การเลาเรียน และพยายามตักเตอืนใหประพฤติตามคําสอน ขอบังคับและระเบียบวินัยของ

สถานศกึษาดวยดีทุกประการ และขาพเจายินดีรับผิดชอบชําระเงินการศึกษา คาหนวยกิต คาใชจาย ๆ ของ

(ชื่อนักศึกษา) ...........นายธนาธิป......สงกรานต............... และถาหาก (ชื่อนักศึกษา) .....นายธนาธิป......สงกรานต...............

ทําความเสียหายใด ๆเก่ียวกับทรัพยสินของบุคคลใด หรือของสถานศึกษา ขาพเจารับชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนทุกกรณี

อนึ่ง  ขาพเจาไดอานและเขาใจระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของสถานศึกษาแหงนี้เปนอยางดีแลวและมีความ

 เห็นชอบทุกประการ  จึงไดมอบตัว (ชื่อนักศึกษา) .........นายธนาธิป......สงกรานต.............................................................

พรอมหลักฐานสําเนาใบสุทธิ     หรือ รบ.1    สําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประชาชน       ใหเขาเปนนักศึกษาของ 

  วิทยาลัยการอาชีพหวยยอดแหงน้ี ตั้งแตวันน้ีเปนตนไป

..........................................................ผูปกครอง

(...นางสุขใจ........สงกรานต......)

........................................................พยาน

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

อาจารยที่ปรึกษา/เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน

ปการศึกษา  2562

ระดับ.......ปวช....................... ปที ่........1.......หอง..............................

สาขาวิชา...ชางยนต...........สาขางาน.....ยานยนต............

ใบมอบตัว

วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด

                              วันที่ ...19..... เดือน ........ม.ค...........พ.ศ   2562

ลงชื่อ

ลงชื่อ

เขียนที่

รหัสประจําตัว


