




















 
ก ำหนดกำรรับรำยงำนตัว  มอบตัวและลงทะเบียนเรียน  นักเรียน  นักศึกษำ  (ปกติ) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
ในวันอำทิตย์ที่  4  เมษำยน  2564   

เวลำ  08.00 – 12.00  น.  ณ  หอประชุมวิทยำลัยกำรอำชีพห้วยยอด 
 
เวลา 08.00 - 09.00  น.   -  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
    -  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส รับเอกสาร การรายงานตัว 
 08.20 - 08.40  น.   -  ผู้อ านวยการพบ นักเรียน นักศึกษา 
 08.40 - 09.00  น.   -  หัวหน้างานทะเบียน  ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน การรายงานตัวและมอบตัว     
เวลา 09.00 - 12.00  น.     1.นักเรียนนักศึกษา กรอกข้อมูลในเอกสารการรายงานตัว ให้เรียบร้อย (โดยใช้พื้นที่  
                                             บริเวณโดยรอบของวิทยาลัยส าหรับจัดเตรียมเอกสารได้) 

2.นักเรียนนักศึกษา พร้อมผู้ปกครอง เข้ารายงานตัว กับกรรมการรับรายงานตัว 
ตามสาขาวิชา ภายในอาคารหอประชุม วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 

3.เมื่อกรรมการรับรายงานตัว ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน นักศึกษา 
ช าระเงินค่ากิจกรรม กับกรรมการรับรายงานตัว 

4.นักเรียน นักศึกษา ช าระเงินค่าลงทะเบียน กับกรรมการรับช าระเงิน ตามบัตรคิว    
    5.นักเรียน นักศึกษา น าบัตรลงทะเบียนส่งคืนกรรมการรับรายงานตัว 
เวลา 12.00  น.       -  เสร็จสิ้นการรายตัว มอบตัว ลงทะเบียน  
 
หมำยเหตุ   1.  ให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษำมำพร้อมกันในเวลำ  08.00  น.  ทุกคน 
    2.  นักเรียนนักศึกษำแต่งกำยในชุดโรงเรียนเดิม 
 
 



-  

ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับรับนักเรียน  นักศึกษา  ปีการศึกษา  2564 
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. 

------------------------------------------------------------------------- 

1. รายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียนวันที่ 4 เมษายน 2564  

2. กรณีค้างช าระคาาชช้จาายชนการลงทะเบียนหรือช าระบางสาวน  
2.1 ส าหรับระดับ ปวช. ชห้ช าระชห้แล้วเสร็จชนวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ชนวันปฐมนิเทศ ณ หอประชุม

บุญเทียมเจริญยิ่ง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  
2.2 ส าหรับระดับ ปวส. ชห้ช าระตามวันเวลาที่ระบุชนค าร้องขอผาอนผัน 

3. การสั่งจองชุดนักเรียน นักศึกษา และเครื่องหมายประกอบการแตางกาย  
3.1 การตัดชุดนักเรียน นักศึกษา ชาางอุตสาหกรรม ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ชห้ตัดชุดฝึกงานตาม

ระเบียบที่วิทยาลัยฯ ก าหนดซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดหาร้านตัดเครื่องแบบไว้บริการนักเรียน นักศึกษา ชื่อร้านฟลุค
แอนด์เฟิร์ส หมายเลขโทรศัพท์ 091 - 820 7918  ร้านตั้งอยูา  158/2  ถนนเทศารัษฎา  ต าบลเขาขาว   
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กาอนถึงวิทยาลัยการอาชีพยอดประมาณ 1 กิโลเมตร จากสามแยกโคกแค 

วิธีการ  : สั่งจองที่โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 4 เมษายน 2564  สาวนวันอื่นชห้รับชบสั่งตัดชุด
ที่ร้านสหการแล้วไปตัดที่ร้าน 

ระยะเวลา  : ตั้งแตาวันที่ 4 – 20 เมษายน 2564 และรับชุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (หากมีการ
เปลี่ยนแปลงวิทยาลัยฯ จะแจ้งชห้ทราบภายหลัง) 

3.2 การตัดชุดนักเรียนหญิง (กระโปรงสีกรมทาา) ระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยฯ ไดจ้ัดหาร้านตัดเครื่องแบบไว้
บริการนักเรียน ชื่อร้านป้าปุก (นางสุดารัตน์  มณีโชติ) หมายเลขโทรศัพท์ 061 - 2187 282 (แมาบ้านของ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด) 

วิธีการ  :  สั่งจองที่โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดวันที่ 4 เมษายน 2564 สาวนวันอ่ืน ๆ ชห้มาที่
ร้านสหการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด แล้วเจ้าหน้าที่สหการจะติดตาอร้านชห้มาวัดตัวที่สหการและมารับชุดชนวันที่ 
3 พฤษภาคม 2564 (หากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยฯ จะแจ้งชห้ทราบภายหลัง)  

3.3 การสั่งจองเครือ่งแบบประกอบการแตางกายและชุดพลศึกษา  
วิธีการ  :  ชห้สั่งจองที่ร้านสหการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดตั้งแตาวันที่  4 – 20 เมษายน 2564 และ

ชห้มารับของชนวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (หากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยฯ จะแจ้งชห้ทราบภายหลัง) 

4. การนัดหมายครั้งตาอไป 
ชห้นักเรียน ระดับชั้น ปวช. ทุกคน  ชห้มาปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาชหมาวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 

ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง สาวน ระดบัชั้น ปวส. ชห้มาปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาชหมา 7 พฤษภาคม 2564 

5. ทาานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
5.1 นายจินต์นภัทร  เพชรประสิทธิ์ หัวหน้างานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 090 – 929 5001 
5.2 นางกัญยารัตน์  อ้ันเต้ง    ผู้จัดการร้านสหการ หมายเลขโทรศัพท์ 083 – 104 1445 

 
 
 

 

               (นายกษิดิฏฐ์  ค าศรี) 
            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
            หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 569 8037 



แนวปฏิบัติส ำหรับนักศึกษำใหม่  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
วิทยำลัยกำรอำชีพห้วยยอด : อำชีวศึกษำจังหวัดตรัง 

ส ำหรับนักศึกษำ   ระดับ  ปวส. 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กำรแต่งกำย หมำยเหตุ 
วันท่ี 4  เมษายน  2564 
เวลา  08.00 น. 
 
        09.00 น. 

 
1.นักเรยีนทุกคนเข้าแถวหน้า
เสาธง 
2.นักเรยีนโควตาที่มอบตัวไว้
แล้ว  
   -  รับเครื่องแบบ  
  –ชุดพลศึกษา  และอุปกรณ์
ประกอบการแต่งกาย 
3.นักเรยีนที่สมคัรแบบปกต ิ
  -  มอบตัวลงทะเบียน 
  -  สั่งจองเครื่องแบบ และชุด
พลศึกษา 

 
ชุดนักศึกษาโรงเรยีนเดมิ 
 
ชุดนักศึกษาโรงเรยีนเดมิ 
 
 
 
 
ชุดนักศึกษาโรงเรยีนเดมิ 

 
 
 
โรงอาหาร 
 
 
 
 
หอ ประชุมวิทยาลยัฯ 

วันท่ี 3  พฤษภาคม  
2564 

รับเครื่องแบบ-ชุดพลศึกษา 
และอุปกรณ์การแต่งกาย 
(เพิ่มเติม) 

ชุดนักศึกษาโรงเรยีนเดมิ 
 

ร้านสหการวิทยาลยัฯ 

วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 
เวลา 08.00  น. 
       
       08.30  น. 

 
1. นักเรียนทุกคนเข้าแถวหน้า
เสาธง 
2.นักเรียนเข้าหอประชุม 
นักเรียนทุกคนเข้ารับการ
ปฐมนิเทศ 
 - วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
ชุดนักศึกษา (วก.ห้วยยอด) 

 
 
หอ ประชุมวิทยาลยัฯ 

วันท่ี 17  พฤษภาคม 
2564 
เวลา 07.45 น. 

-เปิดเรยีนภาคเรียนที่ 1  ปี
การศึกษา 2564 
-นักเรียนทุกคนเข้าแถวหน้า
เสาธง 

 
ชุดนักศึกษา (วก.ห้วยยอด) 

 

 

หมำยเหตุ :  1.  วิทยาลัยฯ ได้จัดหาร้านตดัเครื่องแบบเพื่อบริการ นักเรียน นักศึกษา ไว้ดังน้ี 

1.1 เครื่องแบบนักเรยีน นักศึกษา ช่างอุตสาหกรรม  ร้านฟลุคแอนด์เฟิร์ส หมายเลขโทรศัพท์ 
091 - 820 7918   

1.2 เครื่องแบบนักเรยีน นักศึกษา หญงิ  ร้านป้าปุก หมายเลขโทรศัพท์ 061 – 2187 282   
2. กรณีนักเรียนได้เครื่องแบบล่าช้าไม่ทันวันที่ 6-7 พ.ค. 64 ให้ใช้เครื่องแบบและชุดพลศึกษา
โรงเรียนเดิม     

 



ช่ือ - สกุล   .....................................................................................................ระดับ         ปวช.                   ปวส.

1.   เอกสารประกอบการรายงานตัว   (ใส่เคร่ืองหมาย   /  หน้ารายการท่ีส่งเอกสาร)

ช่องท ำเคร่ืองหมำย รำยกำร จ ำนวน (ฉบับ) หมำยเหตุ
1.   ส าเนา รบ. 1 ท่ีส าเร็จการศึกษา 2
2.   ส าเนาบัตรประชาชนนักศึกษา 3
3.   ส าเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา 2
4.   ส าเนาบัตรประชาชนบิดา 2
5.   ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา 2
6.   ส าเนาบัตรประชาชนมารดา 2
7.   ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา 2
8.   เอกสารอ่ืน ๆ ..........................

หมำยเหตุ  :

ช่ือ - สกุล   .....................................................................................................ระดับ        ปวช.                    ปวส.

1.   เอกสารประกอบการรายงานตัว   (ใส่เคร่ืองหมาย   /  หน้ารายการท่ีส่งเอกสาร)

ช่องท ำเคร่ืองหมำย รำยกำร จ ำนวน (ฉบับ) หมำยเหตุ
1.   ส าเนา รบ. 1 ท่ีส าเร็จการศึกษา 2
2.   ส าเนาบัตรประชาชนนักศึกษา 3
3.   ส าเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา 2
4.   ส าเนาบัตรประชาชนบิดา 2
5.   ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา 2
6.   ส าเนาบัตรประชาชนมารดา 2
7.   ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา 2
8.   เอกสารอ่ืน ๆ ..........................

หมำยเหตุ  :

สำขำวิชำ ............................................................................... สำขำงำน .....................................................................................................

เอกสำรประกอบกำรรำยงำนตัวนักเรียน  นักศึกษำใหม่  ปีกำรศึกษำ   2564

เอกสำรประกอบกำรรำยงำนตัวนักเรียน  นักศึกษำใหม่  ปีกำรศึกษำ   2564

สำขำวิชำ ............................................................................... สำขำงำน .....................................................................................................

เอกสำรทุกฉบับรับรองส ำเนำถูกต้องและลงช่ือก ำกับ

เอกสำรทุกฉบับรับรองส ำเนำถูกต้องและลงช่ือก ำกับ



รหัสประจ ำตัว 6 4

อาศัยอ านาจตามความระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ .ศ. 2552 หมวด 2 ข้อท่ี 20

ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  โดย นายกษิดิฏฐ์  ค าศรี  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ผู้รับมอบอ านาจจาก

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซ่ึงต่อไปน้ี    ในสัญญาเรียกว่า "ส านักงานคณะการการอาชีวศึกษา" ฝ่ายหน่ึง กับ 

นาย/นาง/นางสาว (ช่ือผู้ปกครอง)  .................................................................................................................. อายุ ............... ปี

ต้ังบ้านเรือนอยู่  บ้านเลขท่ี .................. หมู่ท่ี ............. ต าบล ................................................... อ าเภอ ......................................................

จังหวัด ............................................................ โทรศัพท์ .......................................... อาชีพ .............................................................................

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี .......................................................................... ออกให้ท่ี อ าเภอ .....................................................................

จังหวัด..................................................... เม่ือวันท่ี .................................... เดือน ............................................ พ.ศ ........................................

ซ่ึงต่อไปน้ีในสัญญาเรียกว่า     "ผู้ปกครอง"       ตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครองและขอค้ าประกัน     นาย/นางสาว (ช่ือนักศึกษา)..................

............................................................................ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "นักเรียน นักศึกษา" ทุกฝ่ายได้ตกลงกันท าสัญญาไว้ มีข้อความต่อไปน้ี

1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตกลงรับ นาย/นางสาว (ช่ือนักศึกษา) ..............................................................................

เข้าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด    ซ่ึงท าการศึกษาหลักสูตร                                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)      ต้ังแต่วันท่ี ...6....เดือน …พฤษภาคม... พ.ศ. ....2564...   เป็นต้นไป 

2 ผู้ปกครองจะควบคุมดูแลนักศึกษาไม่ให้กระท าผิดทางอาญา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท การพกพาอาวุธการเสพส่ิงเสพติด

หรือมีส่ิงเสพติดไว้ในครอบครอง การกระท า หรือละเว้นการกระท าส่ิงท่ีเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ หากฝ่าฝืนยินยอมให้

สถานศึกษาด าเนินการลงโทษสถานหนัก

3 ผู้ปกครอง ของนักศึกษา ได้อ่านกฎระเบียบ   ข้อบังคับต่าง ๆ   ซ่ึงปรากฎในสัญญาน้ีเข้าใจโดยตลอดแล้ว   และสัญญาว่าจะ

ปกครองดูแลให้นักศึกษา   ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษสถานหนัก

4 ผู้ปกครองจะควบคุมดูแลนักศึกษา  ไม่ให้ร่วมชุมนุมประท้วง  หรือเรียกร้องในส่ิงใด ๆ ในการบริหารสถานศึกษาหากฝ่าฝืน  

ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษสถานหนัก

5 นักศึกษา จะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาเม่ือ

5.1   ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

5.2   ลาออก

5.3   ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ก าหนดตามระเบียบการประเมินผลการเรียน

5.4   ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือขาดการติดต่อสถานศึกษาต้ังแต่ 15 วัน ข้ึนไป

5.5   ตายหรือร่างกายทุพพลภาพ ไม่สามารถท าการศึกษาต่อไปได้

5.6   กระท าผิดทางอาญาร้ายแรงหรือกระท าผิดระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างร้ายแรง  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารสถาน 

 ศึกษา  หรือคณะกรรมการปกครองมีมติให้พ้นสภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา

5.7   เป็นตัวแทนในการร่วมชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้องในสถานศึกษา

สัญญำค  ำประกันกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพห้วยยอด  ปีกำรศึกษำ  2564

   สำขำวิชำ.................................................สำขำงำน .................................................



6 ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรมส่ังสอน ตักเตือนนักศึกษาให้เป็นผู้มีความประพฤติมีศีลธรรมขยันหม่ันเพียรในการศึกษา 

เล่าเรียน

7 ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสถานศึกษาแจ้งให้ทราบด้วยความเต็มใจ

8 เพ่ือเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เม่ือสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะมา 

พบทันที หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุอันสมควร ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาเรียกให้นักศึกษาเปล่ียนตัวผู้ปกครองใหม่ 

 หรือด าเนินการลงโทษนักศึกษา ตามกรณีความผิดทันที โดยไม่ต้องพบผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป

9 ถ้าผู้ปกครองย้ายท่ีอยู่หรือมีการเปล่ียนแปลงตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบภายใน 15 วัน

นับแต่วันท่ีอยู่หรือเปล่ียนตัวผู้ปกครองใหม่แล้วแต่กรณี

10 ในกรณีท่ีนักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ 

บังคับ ข้อก าหนด หรือเง่ือนไขของสถานประกอบการน้ัน ๆ ทุกประการ

11 ถ้านักศึกษาไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน   ไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษาหรือในระหว่างท่ีนักศึกษาฝึกงานภายใน

หรือนอกสถานไม่ว่าความเสียหายน้ัน      จะเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของราชการหรือบุคลากรภายนอกก็ดีหรือความเสียหายกรณีอ่ืน ๆอันเป็น

เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว  ผู้ปกครองยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ส านักงานคณะ 

กรรมการอาชีวศึกษาท้ังส้ิน โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามิต้องเรียกร้องให้นักศึกษาช าระหน้ีก่อน และหากมีการผ่อนเวลาการ 

ช าระหน้ีตามสัญญาไม่ว่ากรณีใด ๆ ถือว่าผู้ปกครองได้ตกลงยินยอมในการผ่อนผันช าระหน้ีด้วยทุกคร้ัง และยังคงรับเป็นผู้ค้ าประกันตาม 

สัญญาตลอดไป จนกว่าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับหน้ีเสร็จส้ิน

12 ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างเวลาท่ีนักศึกษาศึกษาอยู่ และจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาฉบับน้ีทุกฝ่ายได้

อ่านข้อความในสัญญาน้ีเป็นท่ีเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็นส าคัญ

ลงช่ือ

ลงช่ือ .................................................................. นักศึกษา ลงช่ือ ................................................................ผู้ปกครอง

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

ลงช่ือ ................................................................... พยาน

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

(ผู้รับมอบตัว)

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

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

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

                      (นายกษิดิฏฐ์  ค าศรี)
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1.   ข้อมูลส่วนตัว

ค ำน ำหน้ำช่ือ นำย/นำง/นำงสำว/อ่ืน ๆ ..........................................................................................................................

เกิดวันท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ............... อำยุ ................ ปี สัญชำติ ............................. ศำสนำ ...............................

น  ำหนัก......... กก.  ส่วนสูง .......... ซม.  หมู่โลหิต ....... บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี .......................................................................

สถำนท่ีเกิดอ ำเภอ .................................. จังหวัด ............................. สถำนท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี ........ หมู่ท่ี ....... ถนน..........................

ต ำบล........................... อ ำเภอ.......................... จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท์ ...........................

สถำนภำพ     โสด                     สมรส                 หย่ำร้ำง จ ำนวนบุตร ......................... คน

ปัจจุบันนักศึกษำพักอำศัยอยู่กับ

2.   ข้อมูลบิดามารดา

2.1   ข้อมูลบิดำ

ค ำน ำหน้ำช่ือ นำย/อ่ืน ๆ .....................................................................................................................อำยุ................. ปี

เลขท่ีบัตรประชำชน....................................................... อำชีพ ........................................ รำยได้เฉล่ียต่อปี ..............................บำท

โทรศัพท์..................................... ควำมพิกำร                ไม่พิกำร          พิกำร (ระบุ) ....................................................................

2.2   ข้อมูลมำรดำ

ค ำน ำหน้ำช่ือ นำง/นำงสำว/อ่ืน ๆ .........................................................................................................อำยุ............. ปี

เลขท่ีบัตรประชำชน............................................. อำชีพ ........................................ รำยได้เฉล่ียต่อปี ..................................บำท

โทรศัพท์..................................... ควำมพิกำร                ไม่พิกำร               พิกำร (ระบุ) ...............................................................

2.3  สถำนภำพของบิดำ/มำรดำ              สมรส อยู่ด้วยกัน                 สมรส แยกบ้ำนอยู่                        หย่ำร้ำง

             บิดำเสียชีวิต                         มำรดำเสียชีวิต

3.   ข้อมูลพ่ีน้องในครอบครัว

จ ำนวนพ่ีน้องร่วมบิดำมำรดำทั งหมด ............... คน เป็นชำย ................... คน หญิง.............. คน นักศึกษำเป็นบุตร

คนท่ี................ จ ำนวนพ่ีน้องท่ีประกอบอำชีพแล้ว ............... คน จ ำนวนพ่ีน้องท่ีก ำลังศึกษำ (รวมนักศึกษำ) ................... คน

4.   ข้อมูลการศึกษา

ก่อนเข้ำเรียน  ณ วิทยำลัยกำรอำชีพห้วยยอด  ข้ำพเจ้ำจบกำรศึกษำระดับชั น ........................จำกโรงเรียน/

วิทยำลัย .................................... อ ำเภอ ........................... จังหวัด................................ ได้คะแนนเฉล่ีย ........................................

5.   ข้อมูลผ้ปกครอง  (ถ้าผู้ปกครองเป็นบิดา หรือ มารดาไม่ต้องกรอก ข้อ 5.2)

5.1   ผู้ปกครองเป็นบิดำ หรือ มำรดำ

 5.2   ผู้ปกครองเป็นบุคคลอ่ืน

ประวัตินักศึกษา ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

รหัสประจ าตัว

ควำมสำมำรถพิเศษ ............................... โรคประจ ำตัว ........................    ควำมพิกำร ......ไม่พิกำร .......พิกำร(ระบุ)........................ 

       บิดำ-มำรดำ           บิดำ                   มำรดำ             หอพัก อ่ืน ๆ (ระบุ)..............

รูปถ่าย 1 น้ิว
ระดับ.................... ปีท่ี ..................ห้อง................

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

นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง



ค ำน ำหน้ำช่ือ นำย/นำง/นำงสำว/อ่ืน ๆ ...............................................................................................อำยุ................. ปี

เลขท่ีบัตรประชำชน .................................................... อำชีพ ..................................รำยได้เฉล่ียต่อปี .......................................บำท

เก่ียวกับนักศึกษำโดยเป็น .................................................... ของนักศึกษำ ท่ีอยู่เลขท่ี .........หมู่ท่ี........ถนน....................................

ต ำบล......................อ ำเภอ............................จังหวัด .......................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์..............................

6.   สถานท่ีติดต่อ (ถ้าเป็นท่ีอยู่ตาม ข้อ 1. ไม่ต้องกรอก ข้อ 6.2)

6.1   ท่ีอยู่ตำม ข้อ 1

6.2   ท่ีอยู่อ่ืนดังนี 

เลขท่ี ............ หมู่ท่ี........ถนน............................................ต ำบล................................................................................

อ ำเภอ..................................จังหวัด .......................รหัสไปรษณีย์..............................................โทรศัพท์.......................................

ลงช่ือ ...................................................................... เจ้ำของประวัติ

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

         ......4..../.....เมษำยน.../....2564........
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วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
อ าเภอห้วยยอด   จังหวัดตรัง

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปกครอง) ......................................................................................................................... อายุ .............ปี
อาชีพ........................................................ ต้ังบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี ..............หมู่ท่ี ............... ถนน.....................................................
ต าบล........................................ อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์............................. 
โทรศัพท์................................. ขอท าใบมอบตัว (ช่ือนักศึกษา) ............................................................................ ให้เป็นนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  จังหวัดตรัง ไว้ต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด โดยรับเป็นผู้ปกครอง
ของ (ช่ือนักศึกษา) ......................................................................... ซ่ึงเก่ียวข้องเป็น ...................... ของนักศึกษา

โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ ของ (ช่ือนักศึกษา) ............................................................................................
ท้ังในด้านความประพฤติ การเล่าเรียน และพยายามตักเตือนให้ประพฤติตามค าสอน ข้อบังคับและระเบียบวินัยของ
สถานศึกษาด้วยดีทุกประการ และข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบช าระเงินการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าใช้จ่าย ๆ ของ
(ช่ือนักศึกษา) ..................................................................... และถ้าหาก (ช่ือนักศึกษา) ......................................................................... 
ท าความเสียหายใด ๆเก่ียวกับทรัพย์สินของบุคคลใด หรือของสถานศึกษา ข้าพเจ้ารับชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี

อน่ึง  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษาแห่งน้ีเป็นอย่างดีแล้วและมีความ
 เห็นชอบทุกประการ  จึงได้มอบตัว (ช่ือนักศึกษา) ............................................................................................................................
พร้อมหลักฐานส าเนาใบสุทธิ     หรือ รบ.1    ส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประชาชน       ให้เข้าเป็นนักศึกษาของ 
  วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดแห่งน้ี ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป

ผู้ปกครอง

พยาน

รหัสประจ ำตัว

……….........................................................
(...............................................................)
……….........................................................
(...............................................................)

อาจารย์ท่ีปรึกษา/เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน

ปีกำรศึกษำ  2564

ระดับ............................. ปีท่ี ...............ห้อง..............................
สำขำวิชำ....................................สำขำงำน....................................

ใบมอบตัว
วิทยำลัยกำรอำชีพห้วยยอด

                              วันท่ี ..4... เดือน ...เมษายน...พ.ศ ..2564..

ลงช่ือ

ลงช่ือ

เขียนท่ี



1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 100 บาท
2 ค่าบ ารุงกิจกรรมพิเศษ ปีการศึกษาละ 300 บาท
3 ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต นอกเหนือเวลาเรียนปกติ

และค่าบริการ sms  การติดตามผู้เรียน ภาคเรียนละ 300 บาท
4 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนละ 400 บาท
5 ค่าคู่มือนักศึกษา 100 บาท
6 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 100 บาท
7 ค่าบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม ภาคเรียนละ 200 บาท
8 ค่าบ ารุงห้องสมุด ปีการศึกษาละ 200 บาท
9 ค่าบ ารุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล  ปีการศึกษาละ 200 บาท

10 ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
11 ค่าตรวจสุขภาพ 120 บาท
12 ค่าปฐมนิเทศ 100 บาท
13 ค่าสวัสดิการการกุศล 100 บาท

2,370 บาท

ค่าใช้จ่ายรายงานตัว มอบตัว  ลงทะเบียนของนักเรียนใหม่  ภาคเรียนท่ี  1 ประจ าปีการศึกษา 2564
ระดับ ปวส.1    (ทุกแผนกวิชา) ไม่รวมค่าหน่วยกิตและค่าวัสดุฝึก

รวมท้ังส้ิน

หมายเหตุ :  ทุกแผนกวิชา  ค้างช าระ ค่าหน่วยกิต และ ค่าวัสดุฝึก จะต้องช าระ ตอนเปิดภาคเรียน

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด


