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วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ชื่อ-สกุล        ชื่อเล่น    
ระดับชั้นเรียน      ปวช.     ปวส. สาขางาน           
วัน,เดือน,ปีเกิด      เชื้อชาติ         สัญชาติ        
ศาสนา        หมู่เลือด         เพศ   น้้าหนัก   ก.ก.   ส่วนสูง               ซ.ม.    

เลขที่บัตรประจ้าตัวประชาชน ---- 
จังหวัดที่เกิด               อ้าเภอ        ต้าบล                           .
บ้านเลขที่   หมู่ที่  ซอย   ถนน    
ต้าบล   อ้าเภอ   จังหวัด     รหัสไปรษณีย์   
เลขรหัสประจ้าบ้าน....................................................................................... 
เป็นบุตรคนที่   จ้านวนพี่      จ้านวนน้อง  จ้านวนพี่น้องที่ศึกษาอยู่   
โรคประจ้าตัว    ต้าหนิ   ความสามารถพิเศษ    
ความพิการ   พิการ   ไม่พิการ     เบอร์โทรศัพท์               
 

ชื่อสถานศึกษาท่ีจบ      อ้าเภอ     
จังหวัด      ประเภทสถานศึกษา    รัฐบาล      เอกชน 
รหัสประจ้าตัวเดิม   ใช้ ร.บ.ชุดที่  ใบ ร.บ.เลขที่    
วันที่จบ       ผลการเรียน  หน่วยการเรียน                 คะแนนเฉลี่ยสะสม  
ระดับการศึกษา    วุฒิการศึกษา    
 

ชื่อบิดา       มีชีวิต   เสียชีวิต     พิการ  ไม่พิการ     
อาชีพบิดา   รายได้ต่อเดือน      บาท โทรศัพท์     
ชื่อมารดา      มีชีวิต   เสียชีวิต     พิการ  ไม่พิการ     
อาชีพมารดา   รายได้ต่อเดือน      บาท โทรศัพท์     
สถานภาพบิดามารดา        อยู่ด้วยกัน   แยกกันอยู่ 
 

ชื่อผู้ปกครอง      อาชีพ                
รายได้ต่อเดือน       บาท โทรศัพท์      
บ้านเลขที่   หมู่ที่  ซอย   ถนน    
ต้าบล   อ้าเภอ   จังหวัด     รหัสไปรษณีย์   
  
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   เอกสารที่ใช้แนบประกอบการมอบตัว 
 ส ำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรเรยีน(รบ.) (พร้อมรับรองส ำเนำ)     จ ำนวน  3 ฉบับ 

 ส ำเนำบัตรประชำชนของ ผู้ปกครอง  บิดำ  มำรดำ  และนักเรียน  นักศึกษำ(พร้อมรับรองส ำเนำ)  อย่ำงละ 1 ฉบับ 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ  ผู้ปกครอง  บิดำ  มำรดำ  และนักเรียน  นักศึกษำ(พร้อมรับรองส ำเนำ)  อย่ำงละ 1 ฉบับ 
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ใบมอบตัว 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
 

        เขียนทีวิ่ทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
 
      วันที่.................เดือน..........................  พ.ศ. ................ 
 
 ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครองที่มามอบตัว)……….………………………………………………………...……………อายุ……………….ปี 
อาชีพ………………………..……...…ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที…่…………….…...หมู่ที่…..…..……..ถนน………………………...………… 
ซอย……………………..ต าบล……………………….…………….อ าเภอ…………………………….………..จังหวัด……………….………………. 
ขอท าใบมอบตัว(นาย/นางสาว)…............................................................................................. ให้เป็นนักเรียน  นักศึกษา
ของ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  จังหวัดยะลา ไว้ต่อผู้อ านวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา โดยยอมรับเป็นผู้ปกครอง
ของ(นาย/นางสาว) ............................................................................ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น…………………………ของข้าพเจ้า 
 

 โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ ของ (นาย/นางสาว)............................…………………………………….……... 
ทั้งในด้านความประพฤติ  การเล่าเรียน  และพยายามตักเตือนให้ประพฤติตามค าสอนข้อบังคับ  และระเบียบวินัยของ 
สถานศึกษาด้วยดีทุกประการ  และข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบช าระเงินบ ารุงการศึกษา  ค่าหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
(นาย/นางสาว)……..……………..………..….….…….และถ้าหาก(นาย/นางสาว)………….……………………….......ท าความเสียหาย
ใดๆ เก่ียวกับทรัพย์สินของบุคคลใด  หรือของสถานศึกษาข้าพเจ้ารับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทุกกรณี 
 

 อนึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษาแห่งนี้เป็นอย่างดีแล้ว  และมีความ
เห็นชอบทุกประการ  จึงได้มอบตัว(นาย/นางสาว)……………………………………………………………………………………..………….. 
พร้อมหลักฐานส าเนาใบสุทธิหรือ ร .บ. ส าเนาทะเบียนบ้าน สด .9 (ถ้ามี) ให้เข้าเป็นนักเรียน/นักศึกษาของ                  
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาแห่งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………….. ผู้ปกครอง(ที่มามอบตัว) 
             (………………………………………..……….) 
 
 
     (ลงชื่อ) ………………………………....…………….. พยาน 
             (………………………………………………….) 
. 
       
     (ลงชื่อ) ………………………..……….…………….. ครูที่ปรึกษา 
             (………………………………..……………….) 
 
 
 
 

ทบ.27 
รหัสประจ าตัว.................................................. 
ระดับ........... ปีท่ี................. กลุ่ม..................... 
ปีการศึกษา....................................................... 
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สัญญาค ้าประกันการเป็นนักเรียน  นักศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

 

       เขียนที่  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
 

       วันท่ี…………….เดือน…………..………………..……..พ.ศ…………….…….. 
 
.. 

 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบส านักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถ านศึกษา               

พ.ศ. 2529  ข้อ 13   โดย   นายภาณุวัฒน์    บุญยะรัตน์     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ผู้รับมอบ
อ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”           

ฝ่ ายหนึ่ งกั บ  (ช่ื อผู้ปกครองที่ มามอบตั ว ) ………………………………………….……...………………………………………..อายุ  ……..………. ปี                      
บ้านเลขท่ี ………………..…….…..หมู่ที่ ……....…...ซอย………………….……ถนน ……….……………………….ต าบล/แขวง ……………………….………………….. 

อ าเภอ/เขต …………………..…...…..………… จังหวัด…………………………………….รหัสไปรษณีย์ …………………….….. โทรศัพท์…………..……..….….  
อาชีพ………………………………………………….……….………………...ต าแหน่ง …………….………………………………….  ระดับ ……………………………..……… 

สังกัด ...………………………………………………………………………………..บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ………………..…………………….…………………..…  

ออกที่ …………….……………..……. เมื่อวันที่ ..........…….……เดือน ………….…………………  พ.ศ …………………  ซึ่งต่อไปนี้  ในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้ปกครอง”  ตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครองและขอค้ าประกัน (ช่ือนักเรียน/นักศึกษา) ………………...……………………………………………..………  
นักเรียน/นักศึกษาระดับ …………………  โดยเกี่ยวข้องเป็น ………………..…ของ (ช่ือนักเรียน/นักศึกษา)………………………………………………….   
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “นักเรียน/นักศึกษา”  ทุกฝ่ายได้ตกลงท าสัญญาไว้ดังมี  ข้อความต่อไปนี้ 
 1.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตกลงรับ (ช่ือนักเรียน/นักศึกษา) ………….……………………………….….. 

เข้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เพื่อท าการศึกษาตามหลักสูตร (ท าเครื่องหมาย ลงใน ช่อง)         

 ปวช.    ปวส.  ตั้งแต่วันท่ี……..….เดือน………………………..พ.ศ………..……เป็นต้นไป 

 2.  ผู้ปกครองจะควบคุมดูแลนักเรียน/นักศึกษา ไม่ให้กระท าความผิดทางอาญา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท การพกพา
อาวุธ การเสพยาเสพติด  หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง   การกระท าหรือละเว้นการกระท าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ  
หากฝ่าฝืนยินยอมให้วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาด าเนินการลงโทษสถานหนัก 

 3.  ผู้ปกครองและนักเรียน/นักศึกษา ได้อ่านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้ เข้าใจโดย
ตลอดแล้ว และสัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนยินยอมให้ วิทยาลัยฯ 
ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น ๆ ทุกประการ 

 4.  ผู้ปกครอบจะควบคุมดูแลนักเรียน/นักศึกษา  ไม่ให้ร่วมชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้องในสิ่งใด ๆ ในการบริหารวิทยาลัย
สารพัดช่างยะลา  หากฝ่าฝืนผู้ปกครองยินยอมให้วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาด าเนินการลงโทษสถานหนัก 

 5.  นักเรียน – นักศึกษา   จะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรยีน – นักศึกษา เมื่อ 

5.1 ตายหรือร่างกายทุพพลภาพไมส่ามารถท าการศึกษาต่อไปได ้

5.2 กระท าความผิดทางอาญาร้ายแรง  หรือกระท าผิดระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา อย่างร้ายแรง  
ซึ่งคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  มีมติให้พ้นสภาพเป็นนักเรียน – นักศึกษา 

5.3 เป็นตัวการในการร่วมชุมนุมประทว้ง  หรือเรียกร้องในวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

5.4 ผลการเรยีนต่ ากว่าเกณฑ์ก าหนดตามระเบียบการประเมินผลการเรยีน 
5.5 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

ทบ.28 
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6.  ผู้ปกครองให้สัญญาว่า จะอบรมสั่งสอน ตักเตือน  นักเรียน – นักศึกษา  ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีศีลธรรม  
ขยันหมั่นเพียร  ในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ 

7.  ผู้ปกครองให้สัญญาว่า จะสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา และจะเข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัย         
สารพัดช่างยะลา แจ้งให้ทราบด้วยความเต็มใจ 

8.  เพื่อเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาแจ้ งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ 
ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะมาพบทันที  หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร   ผู้ปกครองยินยอมให้วิทยาลัยสารพัด
ช่างยะลาเรียกให้นักเรียน/นักศึกษาเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่  หรือด าเนินการลงโทษนักเรียน/นักศึกษา  ตามกรณี  ความผิดได้
ทันทีโดยไม่ต้องพบผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป 

9.  ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ทราบภายใน  15  วัน  นับแต่วันย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่แล้วแต่กรณี 

10. ในกรณีที่นักเรียน/นักศึกษา   เข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักสตูรในสถานประกอบการ  นักเรียน/นักศึกษา  ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขของสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกประการ 

11.  ถ้านักเรียน/นักศึกษา  ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษา  หรือในระหว่างที่
นักเรียน/นักศึกษา  ออกฝึกงานภายในหรือนอกสถานศึกษาไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือ
บุคคลภายนอกก็ดี  หรือความเสียหายกรณีอื่น ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว  

ผู้ปกครองยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  มิต้องเรียกร้องให้นักเรียน/นักศึกษาช าระหนี้ก่อน  และหากมีการผ่อนเวลาช าระหนี้ด้วยทุกครั้ง  และยังคงรับเป็นผู้ค้ า
ประกันตามสัญญาตลอดไปจนกว่าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้รับช าระหนี้ก่อน  และหากมีการผ่อนเวลาช าระหนี้
เสร็จสิ้น 

12.ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้ าประกัน ในระหว่างเวลาที่นักเรียน/นักศึกษาต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่ 
 

 หนังสือสัญญานี้ท าเป็น  2  ฉบับ  โดยวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ยึดถือไว้หนึ่งฉบับ  และผู้ปกครองยึดถือไว้อีกหนึ่งฉบับ  
ทุกฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญานี้เป็นท่ีเข้าใจโดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็นสัญญา 
 
 

(ลงช่ือ)…..………………………………….. 

(นายภาณุวัฒน์  บุญยะรัตน์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

(ผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 
 

 
              (ลงช่ือ)…………………………………….………..นักเรียน / นักศึกษา 

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

             (ลงช่ือ)………………………………..……………..ผู้ปกครอง (ที่มามอบตัว) 
          (……………………………………………….) 
 
 


