
 

 เลขประจ าตัว.................................... 
ปีการศึกษา....................................... 

ประวัตินักเรียน – นักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 

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

 ชื่อ (นาย/น.ส.).........................................สกุล..........................................เกิดวันที่.............เดือน.............................พ.ศ............... 
สัญชาติ....................................เชื้อชาติ........................................ศาสนา................................สถานที่เกิด  บา้นเลขที่................................. 
หมู่ที่...................ต าบล..................................................อ าเภอ.........................................................จังหวัด................................................. 
รหัสไปรษณีย์....................................ที่อยู่ปัจจุบัน  บา้นเลขที่.............................หมู่ที่..................ต าบล...................................................... 
อ าเภอ.............................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์.......................................... 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา    -  -  -  -     (กรอกให้ถูกต้อง) 

 บิดาผู้ให้ก าเนิด  ชื่อ.....................................................สกุล.......................................................อาชีพ........................................... 
ต าแหน่ง.................................................ระดับ...................................สังกัดหน่วยงาน (ถ้ามี)....................................................................... 
มารดาผู้ให้ก าเนิด  ชื่อ (นาง/น.ส)................................................สกุล......................................................อาชีพ.......................................... 
ต าแหน่ง.................................................ระดับ...................................สังกัดหน่วยงาน (ถ้ามี)....................................................................... 
รายได้ของบิดาผู้ให้ก าเนิด……………………...………..……....ต่อเดือน   รายได้ของมารดาผู้ให้ก าเนดิ………………..………..………………..ต่อเดือน 
สถานภาพของนักเรียน – นักศึกษา   (   ) โสด   (   )  สมรส  (   ) หย่าร้าง 
สถานภาพของบิดา – มารดา   (   ) อยู่ร่วมกัน  (   ) แยกบ้านอยู่  (   ) หย่าร้าง 
      (  ) บิดาเสียชีวิต  (   ) มารดาเสียชีวิต 
 

 พี่น้องร่วมบิดา – มารดา  เปน็ชาย.....................................คน หญิง......................................คน รวม......................................คน                          
ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่........................ก่อนเข้าเรียน  ณ  สถานศกึษาแห่งนี้  ข้าพเจ้าสอบไล่ไดช้ัน้........................................จากโรงเรียน / 
วิทยาลัย............................................................................อ าเภอ.......................................................จังหวัด............................................... 
ได้คะแนนเฉลี่ย.................................. ผู้ส่งเสียให้ข้าพเจ้าเรียนมีความเก่ียวข้องเป็น.................................................................................... 
มีรายได้ประมาณ.................................................บาท / เดือน  ข้าพเจ้ามีโรคประจ าตัว  คือ....................................................................... 
ความสามารถพิเศษ , ความสนใจ , งานอดิเรก  คือ..................................................................................................................................... 

ที่อยู่ของผู้ปกครองที่ติดต่อสะดวกที่สุด 

    ผู้ปกครอง ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.)...................................................................... 
    บ้านเลขที่..............................................หมู่ที่.................................................. 
    ซอย..............................................ถนน........................................................... 
    ต าบล...........................................อ าเภอ......................................................... 
    จังหวัด............................................................................................................ 
    รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...................................................... 

 
 
กรุ๊ปเลือดของนักศึกษาคือ................  น้ าหนักของนักศึกษา..........................ก.ก. ส่วนสงูของนักศึกษา........................ซ.ม. 
 
 
 

 
รูปถ่าย 

ขนาด  1 นิ้ว 
 



 
สัญญาค ้าประกันการเป็นนักเรียน – นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 
........................................................... 

เขียนที่  วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 
วันที่...................เดือน.....................................พ.ศ................. 

 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่  1068/2549  ลงวันที่  29  มิถุนายน  2549  
เรื่องมอบอ านาจให้ผู้ท าหน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (การบริหารงานทั่วไป)  ข้อที่  2  โดย  นายปริญญา  นฤมิตบวรกุล  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ
คลองท่อม  ผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งต่อไปนี้  ในสัญญาเรียกว่า  “ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา”  ฝุายหนึ่งกับ 
(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................อายุ..........................ปี ตั้งบา้นเรือนอยู่เลขที่....................................... 
หมู่ที่......................ซอย..............................................ถนน.................................................ต าบล................................................................. 
อ าเภอ...............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์.................................... 
อาชีพ...............................................ต าแหน่ง............................................ระดับ.......................สังกัด.......................................................... 
รายได้....................................ต่อเดือน.  บัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.............................................................. 
ออกให้ที่......................................................................เมื่อวันที่.....................เดือน....................................................พ.ศ............................. 
 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า   “ผู้ปกครอง”   ตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครองและขอค้ าประกันการเป็นนักเรียน – นักศึกษา   ของ 
(นาย/นางสาว)...................................................................................................................โดยเก่ียวข้องเป็น................................................ 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า  “นกัเรียน – นักศึกษา” ทุกฝุายไดต้กลงกันท าสัญญาไว้   ดงัมีข้อความต่อไปนี ้
 1.ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตกลงรับ(นาย/นางสาว)...................................................................................เข้าเป็น 
นักเรียน – นักศึกษาของวิทยาลยัการอาชีพคลองท่อม   เพื่อท าการศึกษาตามหลักสูตร   ปวช.  และปวส.  ตั้งแต่  วันที่..........................
เดือน...............................................พ.ศ...........................เป็นต้นไป 
 2.ผู้ปกครองจะควบคุมดูแลนักเรียน - นักศึกษา  ไม่ให้กระท าความผิดทางอาญา  เช่น  ก่อการทะเลาะวิวาท  การพกพาอาวุธ  
การเสพยาเสพติดหรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง  การกระท าหรือละเว้นการกระท าที่เก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัย ของประเทศ  หาก
ฝุาฝืนจะยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษสถานหนัก 
 3.ผู้ปกครอง  และนักเรียน - นักศึกษา  ได้อ่านระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้เข้าใจ  โดยตลอดแล้วและ
สัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียน-นักศึกษา  ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  หากฝุาฝืนยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษตาม
ระเบียบ  หรือข้อบังคับนั้น ๆ ทุกประการ 
 4.ผู้ปกครองจะควบคุม  ดูแลนักเรียน-นักศึกษา  ไม่ให้ร่วมชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้องในสิ่งใด ๆ ในการบริหารสถานศึกษา  
หากฝุาฝืนผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษสถานหนัก 
 5.นักเรียน - นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา  เมื่อ 
  5.1 ตายหรือร่างกายทุพพลภาพ  ไม่สามารถท าการศึกษาต่อไปได้ 
  5.2 กระท าความผิดทางอาญาอย่างร้ายแรง  หรือกระท าผิดระเบียบ  ข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างร้ายแรง 
                         ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษามีมติให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา 
  5.3 เป็นตัวการในการชุมนุมประท้วง  หรือเรียกร้องในสถานศึกษา 
  5.4 ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 
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   - ปวช.  เรียนครบ  2  ภาคเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  1.50 
   - ปวช.  เรียนครบ  4  ภาคเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  1.75 
   - ปวช.  เรียนครบ  6  ภาคเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 
 6.ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรม  สั่งสอน  ตักเตือนนักเรียน-นักศึกษา  ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีศีลธรรม  ขยันหม่ันเพียร
ในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ 

7.ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  และจะเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาแจ้งให้ทราบ  ด้วยความ
เต็มใจ 
 8.เพื่อเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน  เมื่อสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบ  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะมา
พบทันที  หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาเรียกให้นักเรียน นักศึกษาเปลี่ยนแปลง
ตัวผู้ปกครองใหม่  หรือด าเนินการลงโทษนักเรียน-นักศึกษา  กรณีความผิดตามระเบียบได้ทันที  โดยไม่ต้องพบผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป 
 9.ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปกครอง  ผู้ปกครองสัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบภายใน   15  วัน  
นับตั้งแต่วันย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปกครองใหม่  แล้วแต่กรณี 
 10.ในกรณีที่นักเรียน-นักศึกษา  เข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการ  นักเรียน -นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  หรือเงื่อนไข  ของสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกประการ 
 11.ในกรณีที่นักเรียน-นักศึกษา  ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  ไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษา  หรือในระหว่างที่
นักเรียน-นักศึกษา  ออกฝึกงานภายในหรือนอกสถานศึกษา  ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือ
บุคคลภายนอกก็ดี  หรือความเสียหายกรณีอื่น ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงานคณะกรรมการ     การอาชีวศึกษาแล้ว  
ผู้ปกครองยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น  โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามิต้องเรียกร้องให้นักเรียน-นักศึกษาช าระหนี้ก่อน  และหากมีการผ่อนเวลาช าระหนี้ตามสัญญา  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ปกครองได้ตกลงยินยอมในการช าระหนี้ด้วยทุกครั้ง และยังคงรับเป็นผู้ค้ าประกันตามสัญญาตลอดไปจนกว่าส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจะได้รับช าระหนี้เสร็จสิ้น 
 12.ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนสัญญาค้ าประกันในระหว่างเวลาที่นักเรียน - นักศึกษา  ต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่ 

 หนังสือฉบับนี้ท าขึ้นเป็น  2  ฉบับ  โดยสถานศึกษายึดถือไว้หนึ่งฉบับและผู้ปกครองยึดถือไว้อีกหนึ่งฉบับ   ทุกฝุายได้อ่าน
ข้อความในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 
        (ผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 
 

 (ลงชื่อ).......................................................นักเรียน-นักศึกษา 
        (.........................................................) 
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ปกครอง 
        (.........................................................) 
 

(ลงชื่อ)........................................................อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้รบัมอบตัว 
        (.........................................................) 
 

 
 



 
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 

หนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครอง 
........................................................... 

 

1.ข้าพเจ้า.....................................................................................................เป็นบิดา / มารดา  หรือผู้ปกครองโดยชอบตามกฎหมายของ            
(นาย / นางสาว)......................................................................ซึ่งเรียนอยู่ในแผนกวิชา ..................................................................ของ
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.ข้าพเจ้ายินยอมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชพีคลองท่อม  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีอ านาจควบคุม                            
ดูแล  (นาย / นางสาว).....................................................................................................ในระหว่างที่เรียน  และรับการฝึก  ทั้งในด้าน
ระเบียบวินัยในการฝึก  และการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน  การสอน 

3.ข้าพเจ้ายินยอมและให้ค ารับรองโดยเต็มใจว่า  หาก (นาย/นางสาว)................................................................... ....................................
ได้รับอุบัติเหตุ   หรือภยันตรายใด ๆ  เนื่องจากการฝึก   ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย  หรือความประมาทของผู้เข้ารับการฝึก  
หรือ  ครู  -  อาจารย์   ผู้ควบคุมการฝึก   ไม่อาจเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที    หรือเกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้  หรือสถานที่
ฝึกก็ด ีฯลฯ 

4.ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหาย  ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของวิทยาลัย ฯ  อันเนื่องจากการกระท าด้วยความประมาทเลินเล่อ  ของ  
(นาย/นางสาว)...................................................................................................ตามที่วิทยาลยั ฯ  วินิจฉัยและแจ้งให้ทราบ  โดยมิชักช้า 
 
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ให้ความยินยอม 
       (........................................................) 
 
 

(ลงชื่อ)........................................................พยาน 
        (.........................................................) 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้รับมอบตัว 
        (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ปกครองมิได้เป็นบิดา-มารดา  ของนักเรียน-นักศึกษา  จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากบิดา-มารดา 

ของนักเรียน-นักศึกษา  เว้นแตผู่้ปกครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 
 
 



 

เลขประจ้าตัวนักศึกษา       
 

บ.1 
 

ใบมอบตัว 
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 

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

เขียนที่  วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 
วันที่...................เดือน.....................................พ.ศ................. 

 ข้าพเจ้า  (ชื่อผูป้กครอง)...................................................................................................อายุ.....................................................ปี 
อาชีพ..............................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่  บ้านเลขที่......................หมู่ที่..................ถนน............................................. 
ต าบล.....................................................อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................. 
ขอท าใบมอบตัว  (นาย / นางสาว).....................................................................เป็นนักเรียน-นักศึกษา  ของวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 
จังหวัดกระบี่  ไว้ต่อผู้อ านวยการ  โดยยอมรับเป็นผูป้กครองของ  (นาย / นางสาว).................................................................................... 
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น.............................ของนักเรียน – นักศึกษา  ชื่อ (นาย / นางสาว)...................................................................................... 

 โดยขา้พเจ้าขอรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ ของ (นาย / นางสาว)..............................................................................ทั้งในด้านความ 
ประพฤติ  การเล่าเรียน  และพยานตักเตือนให้ประพฤติตามค าสอน  ข้อบังคับและระเบียบวินยัของสถานศึกษาด้วยดีทุกประการ   และ 
ข้าพเจ้ายินดีรบัผิดชอบช าระเงนิบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ของ (นาย / นางสาว).......................................................... 
และถ้าหากว่า (นาย / นางสาว).................................................................ท าความเสียหายใด ๆ เก่ียวกับทรัพย์สินของบุคคลใด  หรือของ
สถานศึกษา  ขา้พเจ้ารับชดใช้คา่เสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี 

 อนึ่ง  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับตา่ง ๆ ของสถานศึกษาแห่งนี้เป็นอย่างดีแล้ว และมีความเห็นชอบ ทุกประการ  
จึงได้ขอมอบตัว (นาย / นางสาว).......................................................................พร้อมหลักฐานส าเนาใบสุทธิหรือ รบ. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
สต.9 (ถ้ามี) ให้เข้าเป็นนักเรียน – นักศึกษา  ของสถานศึกษาแห่งนี้  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้ปกครอง 
       (..........................................................) 
 

(ลงชื่อ).........................................................พยาน 
        (..........................................................) 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้รับมอบตัว 
        (..........................................................) 

 
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ปกครองมิได้เป็นบิดา-มารดา  ของนักเรียน-นักศึกษา จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากบิด-มารดา 

ของนักเรียน-นักศึกษา  เว้นแตผู่้ปกครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 



 
เลขประจ าตัว.................................... 
ปีการศึกษา....................................... 

ประวัตินักเรียน – นักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 

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

 ชื่อ (นาย/น.ส.)............นายดีใจ............สกุล............ มีบุญ............เกิดวันที่......05.......เดือน.........ธันวาคม..........พ.ศ....2530.… 
สัญชาติ...........ไทย..............เชื้อชาติ.................ไทย......................ศาสนา............... พุทธ ..................สถานที่เกิด  บ้านเลขที่.......191...... 
หมู่ที่......7.........ต าบล............โคกยาง..................อ าเภอ..................เหนือคลอง................................จังหวัด................กระบี่..................... 
รหัสไปรษณีย์...........81130.......................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่........191...............หมู่ที่.....7...........ต าบล..............โคกยาง................... 
อ าเภอ........เหนือคลอง...................จังหวัด..........กระบี่...........รหัสไปรษณีย์........81130..............โทรศัพท์........081-9999999.............. 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา    -  -  -  -     (กรอกให้ถูกต้อง) 

 บิดาบิดาผู้ให้ก าเนิด    ชื่อ.........นายมีสุข...............สกุล..............มีบุญ.......................อาชีพ.............ท้าสวน............................... 
ต าแหน่ง...............................................ระดับ................................สังกัดหน่วยงาน (ถ้ามี)............................................................................ 
มารดาผู้ให้ก าเนิด  ชื่อ (นาง/น.ส).............นางวิไล.................สกุล.............มีบุญ.......................อาชีพ.............ท้าสวน............................... 
ต าแหน่ง...............................................ระดับ................................สังกัดหน่วยงาน (ถ้ามี)............................................................................ 
รายได้ของบิดาผู้ให้ก าเนิด……………6,000…………....…....ต่อเดือน   รายได้ของมารดาผู้ให้ก าเนดิ……………6,000…..………………..ต่อเดือน 
สถานภาพของนักเรียน – นักศึกษา    ( ) โสด  (   )  สมรส  (   ) หย่าร้าง 
สถานภาพของบิดา – มารดา    ( )  อยู่ร่วมกัน  (   ) แยกบ้านอยู่  (   ) หย่าร้าง 
       (   ) บิดาเสียชีวิต  (   ) มารดาเสียชีวิต 
 

 พี่น้องร่วมบิดา – มารดา  เปน็ชาย...........1..............คน หญิง..............1..............คน รวม...........2.............คน  ข้าพเจ้าเป็นบุตร 
คนที่..........1..............ก่อนเข้าเรียน  ณ  สถานศึกษาแห่งนี้  ขา้พเจ้าสอบไล่ไดช้ั้น................(ม.3)........................จากโรงเรียน / วิทยาลัย 
..........................(ชื่อโรงเรียนเดิม)........................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด............................................. 
ได้คะแนนเฉลี่ย.................................ผู้ส่งเสียให้ข้าพเจ้าเรียนมีความเก่ียวข้องเป็น......(ชื่อ – สกุล บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง)................ 
มีรายได้ประมาณ............6,000..............................บาท / เดือน  ข้าพเจ้ามีโรคประจ าตัว  คือ..............-.................................................... 
ความสามารถพิเศษ,ความสนใจ,งานอดิเรกคือ...............ร้องเพลง............................................................................................................... 

ที่อยู่ของผู้ปกครองที่ติดต่อสะดวกที่สุด 

    ผู้ปกครอง ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.)....(ชื่อ – สกุล บิดา/มารดา /ผู้ปกครอง)….. 
    บ้านเลขที่..............................................หมู่ที่.................................................. 
    ซอย..............................................ถนน........................................................... 
    ต าบล...........................................อ าเภอ......................................................... 
    จังหวัด............................................................................................................ 
    รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...................................................... 

 
 
กรุ๊ปเลือดของนักศึกษาคือ......A........  น้ าหนักของนักศึกษา...........58...........ก.ก. ส่วนสงูของนักศึกษา..........162........ซ.ม. 
 
 

ตัวอย่าง 

 
รูปถ่าย 

ขนาด  1 นิ้ว 
 



 
สัญญาค ้าประกันการเป็นนักเรียน – นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 
........................................................... 

เขียนที่  วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 
 

วันที่...................เดือน.....................................พ.ศ................. 
 

 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่  16/2546  เร่ือง  มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบตัิราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (การบริหารงาน
ทั่วไป)   ข้อที่  2  โดย  นายสุภาพ   แสงเดช  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม       ผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งต่อไปนี้  ในสัญญาเรียกว่า  “ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ฝุายหนึ่งกับ 
(นาย/นาง/นางสาว)............................(ชื่อ–สกุล ผู้ปกครอง).............................อายุ..........................ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่.................... 
หมู่ที่......................ซอย..............................................ถนน.................................................ต าบล................................................................. 
อ าเภอ...............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์.................................... 
อาชีพ...............................................ต าแหน่ง............................................ระดับ.......................สังกัด.......................................................... 
รายได้....................................ต่อเดือน.  บัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.............................................................. 
ออกให้ที่......................................................................เมื่อวันที่.....................เดือน....................................................พ.ศ............................. 
 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า   “ผู้ปกครอง”   ตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครองและขอค้ าประกันการเป็นนักเรียน – นักศึกษา   ของ 
(นาย/นางสาว)..............................(ชื่อ-สกุล นักศึกษา)....................................................โดยเก่ียวข้องเป็น......(บิดา/มารดา/อืน่ๆ)......... 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า  “นกัเรียน – นักศึกษา” ทุกฝุายไดต้กลงกันท าสัญญาไว้   ดงัมีข้อความต่อไปนี้ 
 1.ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตกลงรับ  (นาย / นางสาว).....................( ชื่อ–สกุล  นักศึกษา)....................เข้าเป็น 
นักเรียน – นักศึกษาของวิทยาลยัการอาชีพคลองท่อม   เพื่อท าการศึกษาตามหลักสูตร   ปวช.  และปวส.  ตั้งแต่  วันที่.........(16) ........ 
เดือน........... (เมษายน)....................พ.ศ........(2552)..............เป็นตน้ไป 
 2.ผู้ปกครองจะควบคุมดูแลนักเรียน - นักศึกษา  ไม่ให้กระท าความผิดทางอาญา  เช่น  ก่อการทะเลาะวิวาท  การพกพาอาวุธ  
การเสพยาเสพติดหรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง  การกระท าหรือละเว้นการกระท าที่เก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัย ของประเทศ  หาก
ฝุาฝืนจะยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษสถานหนัก 
 3.ผู้ปกครอง  และนักเรียน - นักศึกษา  ได้อ่านระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้เข้าใจ  โดยตลอดแล้วและ
สัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียน-นักศึกษา  ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  หากฝุาฝืนยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษตาม
ระเบียบ  หรือข้อบังคับนั้น ๆ ทุกประการ 
 4.ผู้ปกครองจะควบคุม  ดูแลนักเรียน-นักศึกษา  ไม่ให้ร่วมชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้องในสิ่งใด ๆ ในการบริหารสถานศึกษา  
หากฝุาฝืนผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษสถานหนัก 
 5.นักเรียน - นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา  เมื่อ 
  5.1 ตายหรือร่างกายทุพพลภาพ  ไม่สามารถท าการศึกษาต่อไปได้ 
  5.2 กระท าความผิดทางอาญาอย่างร้ายแรง  หรือกระท าผิดระเบียบ  ข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างร้ายแรง 
                         ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษามีมติให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา 
  5.3 เป็นตัวการในการชุมนุมประท้วง  หรือเรียกร้องในสถานศึกษา 
  5.4 ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 
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   - ปวช.  เรียนครบ  2  ภาคเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  1.50 
   - ปวช.  เรียนครบ  4  ภาคเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  1.75 
   - ปวช.  เรียนครบ  6  ภาคเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 
 6.ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรม  สั่งสอน  ตักเตือนนักเรียน-นักศึกษา  ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีศีลธรรม  ขยันหม่ันเพียร
ในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ 

7.ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  และจะเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาแจ้งให้ทราบ  ด้วยความ
เต็มใจ 
 8.เพื่อเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน  เมื่อสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบ  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะมา
พบทันที  หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาเรียกให้นักเรียน นักศึกษาเปลี่ยนแปลง
ตัวผู้ปกครองใหม่  หรือด าเนินการลงโทษนักเรียน-นักศึกษา  กรณีความผิดตามระเบียบได้ทันที  โดยไม่ต้องพบผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป 
 9.ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปกครอง  ผู้ปกครองสัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบภายใน   15  วัน  
นับตั้งแต่วันย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปกครองใหม่  แล้วแต่กรณี 
 10.ในกรณีที่นักเรียน-นักศึกษา  เข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการ  นักเรียน -นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  หรือเงื่อนไข  ของสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกประการ 
 11.ในกรณีที่นักเรียน-นักศึกษา  ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  ไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษา  หรือในระหว่างที่
นักเรียน-นักศึกษา  ออกฝึกงานภายในหรือนอกสถานศึกษา  ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือ
บุคคลภายนอกก็ดี  หรือความเสียหายกรณีอื่น ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงานคณะกรรมการ     การอาชีวศึกษาแล้ว  
ผู้ปกครองยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น  โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามิต้องเรียกร้องให้นักเรียน-นักศึกษาช าระหนี้ก่อน  และหากมีการผ่อนเวลาช าระหนี้ตามสัญญา  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ปกครองได้ตกลงยินยอมในการช าระหนี้ด้วยทุกครั้ง และยังคงรับเป็นผู้ค้ าประกันตามสัญญาตลอดไปจนกว่าส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจะได้รับช าระหนี้เสร็จสิ้น 
 12.ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนสัญญาค้ าประกันในระหว่างเวลาที่นักเรียน - นักศึกษา  ต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่ 

 หนังสือฉบับนี้ท าขึ้นเป็น  2  ฉบับ  โดยสถานศึกษายึดถือไว้หนึ่งฉบับและผู้ปกครองยึดถือไว้อีกหนึ่งฉบับ  ทุกฝุายได้อ่าน
ข้อความในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 
        (ผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 
 

 (ลงชื่อ............................................................นักเรียน-นักศึกษา 
        (........( ชื่อ–สกุล  นักศึกษา).............) 
 

(ลงชื่อ................................................................ผู้ปกครอง 
        (.......( ชื่อ–สกุล  ผู้ปกครอง)............) 
 

(ลงชื่อ)........................................................อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้รบัมอบตัว 
        (.........................................................) 
 
 

 



 
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 

หนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครอง 
........................................................... 

1.ข้าพเจ้า.......................(ชื่อ - สกุล  ผู้ปกครอง) .......................................เปน็บดิา / มารดา  หรือผู้ปกครองโดยชอบตามกฎหมายของ            
(นาย / นางสาว)..............(ชื่อ - สกุล  นักศึกษา)........................................ซ่ึงเรียนอยู่ในแผนกวชิา........(ระบุแผนกที่สมัคร)...............
ของวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.ข้าพเจ้ายินยอมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชพีคลองท่อม  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอ านาจ  ควบคุม  
ดูแล (นาย / นางสาว)...................................(ชื่อ – สกุล  นักศึกษา)..................................................ในระหว่างที่เรียน  และรับการฝึก
ทั้งในด้านระเบียบวินัยในการฝึก  และการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวกับหลักสูตรการเรียน  การสอน 

3.ข้าพเจ้ายินยอมและให้ค ารับรองโดยเต็มใจว่า  หาก (นาย/นางสาว).........................(ชื่อ – สกุล  นักศึกษา)..........................................
ได้รับอุบัติเหตุ   หรือภยันตรายใด ๆ  เนื่องจากการฝึก   ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย  หรือความประมาทของผู้เข้ารับการฝึก  
หรือครู  -  อาจารย์   ผู้ควบคุมการฝึก   ไม่อาจเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที    หรือเกิดจากเคร่ืองมือเครื่องใช้  หรือสถานที่ฝึก
ก็ดี ฯลฯ 

4.ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหาย  ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของวิทยาลัย ฯ  อันเนื่องจากการกระท าด้วยความประมาทเลินเล่อ  ของ  
(นาย/นางสาว)........................(ชื่อ – สกุล  นักศึกษา)........................................ตามที่วิทยาลัย ฯ  วินิจฉัยและแจ้งให้ทราบ  โดยมิชักช้า 

 

 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ให้ความยินยอม 
    (............(ชื่อ – สกุล  ผู้ปกครอง) ...........) 
 
 

(ลงชื่อ)........................................................พยาน 
    (................(ชื่อ – สกุล พยาน)................) 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้รับมอบตัว 
    (................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ปกครองมิได้เป็นบิดา-มารดา  ของนักเรียน-นักศึกษา  จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากบิดา-มารดา 

ของนักเรียน-นักศึกษา  เว้นแตผู่้ปกครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 
 



 

เลขประจ้าตัวนักศึกษา       
 

บ.1 
 

ใบมอบตัว 
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 

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

เขียนที่  วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 
วันที่...................เดือน.....................................พ.ศ................. 

 ข้าพเจ้า................................(ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง)........................................................อายุ...................................................ปี 
อาชีพ....................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่  บ้านเลขที่....................หมู่ที่................ถนน........................................................... 
ต าบล..........................................อ าเภอ.............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
ขอท าใบมอบตัว  (นาย / นางสาว)...................................................................เป็นนักเรียน-นักศึกษา  ของวิทยาลยัการอาชีพคลองท่อม 
จังหวัดกระบี่  ไว้ต่อผู้อ านวยการ  โดยยอมรับเป็นผูป้กครองของ  (นาย / นางสาว)...................(ชื่อ – สกุล นักศึกษา )........................... 
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น........ (บิดา/มารดา/อื่นๆ) .........ของนักเรียน – นักศึกษา ชื่อ (นาย/นางสาว)..............(ชื่อ–สกุล นักศึกษา)................... 

 โดยขา้พเจ้าขอรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ ของ (นาย / นางสาว)..............(ชื่อ – สกุล นักศึกษา)...........................ทั้งในด้านความ 
ประพฤติ  การเล่าเรียน  และพยานตักเตือนให้ประพฤติตามค าสอน  ข้อบังคับและระเบียบวินยัของสถานศึกษาด้วยดีทุกประการ   และ 
ข้าพเจ้ายินดีรบัผิดชอบช าระเงนิบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ของ (นาย / นางสาว)........(ชื่อ – สกุล นักศึกษา)............. 
และถ้าหากว่า (นาย / นางสาว)............(ชื่อ – สกุล นักศึกษา)................ท าความเสียหายใด ๆ เก่ียวกับทรัพย์สินของบุคคลใด  หรือของ
สถานศึกษา  ขา้พเจ้ารับชดใช้คา่เสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี 

 อนึ่ง  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับตา่ง ๆ ของสถานศึกษาแห่งนี้เป็นอย่างดีแล้ว และมีความเห็นชอบ ทุกประการ  
จึงได้ขอมอบตัว (นาย / นางสาว).................(ชื่อ – สกุล นักศึกษา).........................พร้อมหลักฐานส าเนาใบสุทธิหรือ รบ. ส าเนาทะเบียน
บ้าน สต.9 (ถ้ามี) ให้เข้าเป็นนักเรียน – นักศึกษา  ของสถานศกึษาแห่งนี้  ตั้งแต่วนันี้เปน็ต้นไป 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้ปกครอง 
       (.........(ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง)............) 
 

(ลงชื่อ).........................................................พยาน 
        (..........(ชื่อ – สกุล พยาน)................) 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้รับมอบตัว 
        (..........................................................) 

 
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ปกครองมิได้เป็นบิดา-มารดา  ของนักเรียน-นักศึกษา จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากบิด-มารดา 

ของนักเรียน-นักศึกษา  เว้นแตผู่้ปกครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 


