
         
 รหัสประจำตวั  
ชื่อ – สกุล ................................................................................. 
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วิทยาลัยอาชวีศึกษาปัตตาน ี
หนังสือสัญญาค้ำประกนัการเปน็นักเรียน นักศึกษา 

         เขียนที่.................................................................... 
         วันที ่.......................................................................... 

 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา        
พ.ศ. 2552 ข้อ 13 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนายวิทยา  ตั่นยืนยง  ผู้ อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี    
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “สถานศึกษา” ฝ่ายหนึ่งกับ 

 นาย/นาง/นางสาว (ชื่อผู้ปกครอง).................................................................................อาย.ุ..................................ปี 
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่..................หมู่................ซอย.......................ถนน.........................ตำบล/แขวง........................................ 
อำเภอ/เขต.....................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์.......................โทรศัพท์.................................................... 
อาชีพ   รับราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   นักธุรกิจ-ค้าขาย  เกษตรกรรม   รับจ้าง 
   พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษียณ 
   พระ/นักบวช    ไม่ประกอบอาชีพ  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................... 
ตำแหน่ง...........................................สถานที่ทำงาน.................................................เบอร์โทรศัพท์............................................ 
 บัตรประชาชน  บัตรประจำตัวข้าราชการ เลขที่........................................................ออกใหท้ี.่.................................... 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ปกครอง”ตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครองและขอค้ำประกัน นาย/นางสาว (ชื่อนักเรียน 
นักศึกษา)............................................................................นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเกี่ยวข้องเป็น....................................ของนาย/นางสาว (ชื่อนักเรียน นักศึกษา) 
.............................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกวา่ “นักเรียน นักศึกษา” ทุกฝ่ายได้ตกลงกันทำสัญญาไว้ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 1. สถานศึกษาตกลงรับ นาย/นางสาว (ชื่อนักเรียน นักศึกษา)..............................................................................
เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เพื่อทำการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่วันที่................เดอืน.............................พ.ศ.......................เป็นต้นไป 
 2. ผู้ปกครองจะควบคุมนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้กระทำความผิดทางอาญา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท การพกพา
อาวุธ การเสพยาเสพติด หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง การกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ หากฝ่าฝืน ยินยอมให้สถานศึกษาดำเนินการลงโทษสถานหนัก (ให้ออก ให้ย้ายสถานศึกษา แล้วแต่กรณี) 
 3. ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาได้อ่านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้เข้าใจโดยตลอดแล้ว 
และสัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนยินยอมให้สถานศึกษาดำเนินการ
ลงโทษ ตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นๆ ทุกประการ  
 4. นักเรียน นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เมื่อ 
     4.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     4.2 ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน 
     4.3 ลาออก 
     4.4 ถึงแก่กรรม หรือร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถทำการศึกษาต่อไปได้ 
     4.5 สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

ก) ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  ข) ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา 
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ค) ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือของทางราชการ หรือ
ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถานศึกษา หรือประพฤติตนเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย         
ของบ้านเมือง 
  ง) ต้องโทษคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิด         
ที่ได้กระทำโดยประมาท 
  จ) ขาดพื้นฐานความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ 
  ฉ) สถานศึกษาตรวจสอบภายหลังพบว่าสำเนาเอกสารต่างๆ ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 

 5. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรม สั่งสอน ตักเตือน นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม 
ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ 

 6. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาแจ้งให้ทราบด้วย
ความเต็มใจทันที 

 7. เพื่อเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ ผู้ปกครองให้
สัญญาว่าจะมาพบทันที หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้ปกครองยินดีให้สถานศึกษาเรียกให้นักเรียน 
นักศึกษาเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่ หรือดำเนินการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ตามกรณีความผิดได้ทันที โดยไม่ต้องพบ
ผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป 

 8. ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบภายใน 
15 วัน นับตั้งแต่วันย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่แล้วแต่กรณี 

 9. ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้นๆ ทุกประการ 

 10. ถ้านักเรียน นักศึกษาไปก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษา หรือในระหว่างที่
นักเรียน นักศึกษาฝึกงานภายในหรือภายนอกสถานศึกษา ไม่ว่าความเสียหายนั้น จะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการ
หรือบุคคลภายนอกก็ดี หรือความเสียหายกรณีอื่นๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษาแล้ว ผู้ปกครองยินยอม
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สถานศึกษา โดยสถานศึกษามิต้องเรียกร้องให้นักเรียน นักศึกษาชำระหนี้ก่อน และหากมี
การผ่อนเวลาชำระหนี้ตามสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าผู้ปกครองได้ตกลงยินยอมในการผ่อนชำระหนี้ทุกครั้ง และยังคงรับ
เป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาตลอดไปจนกว่าสถานศึกษาจะได้รับชำระหนี้สิน 

 11. ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันระหว่างเวลาที่นักเรียน นักศึกษาต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่  

ทุกฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกัน
เป็นสำคัญ 

 
 
       (ลงชื่อ).............................................สถานศึกษา 
          (นายวิทยา   ตั่นยืนยง) 
          ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
 
       (ลงชื่อ).............................................นกัเรียน นกัศึกษา 
               (.............................................) 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผูป้กครอง 
               (.............................................) 



        
   

 รหัสประจำตวั  
ชื่อ – สกุล ................................................................................. 

    ระดับชั้น  ปวช.1 สาขาวิชา............................................... 

ระดับชัน้  ปวส.1 สาขาวิชา.............................................    

ใบมอบตัว 
วิทยาลัยอาชวีศึกษาปัตตาน ี

                 เขียนที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี   .                                     
                    วันที่ ....................................................... 

 
      ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง) นาย/นาง/นางสาว..................................................................อายุ.....................................ป ี 
อาชีพ      รับราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   นักธุรกิจ-ค้าขาย  เกษตรกรรม   รับจ้าง 
   พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษียณ 
   พระ/นักบวช    ไม่ประกอบอาชีพ  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................... 
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่..................หมู่...........ซอย........................ถนน................................ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต...........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์..........................โทรศัพท์........................................... 
ขอทำใบมอบตัว นาย/นางสาว...........................................................................................ให้เป็นนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ไว้ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา “วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี” โดยยอมรับเป็นผู้ปกครองของ 
นาย/นางสาว........................................................................................ซึ่งข้าพเจ้าเกี่ยวข้องเป็น................................................ 
 โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ทั้งในด้านความประพฤติ การเล่าเรียน และพยายามตักเตือนให้พฤติกรรม
ตามคำสอน ข้อบังคับ และระเบียบวินัยของสถานศึกษาด้วยดีทุกประการ และข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบชำระเงินค่าบำรุง
การศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าใช่จ่ายต่างๆ จากการกระทำความเสี ยหายใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลใดหรือของ
สถานศึกษา ข้าพเจ้ารับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทุกกรณี 
 อนึ่ง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของสถานศึกษาแห่งนี้เป็นอย่างดีและมีความเห็นชอบ
ทุกประการ จึงได้มอบ นาย/นางสาว....................................................................................................พร้อมหลักฐานสำเนา 
ให้เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี แห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

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

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

 (ลงชื่อ).............................................ครูที่ปรึกษา 
               (.............................................) 

 

 



 

ใบสมคัร 

เข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

************************************ 

                                                                              เขียนที่  วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี    .                                     
                    วันที่ ....................................................... 

เรียน   คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตาน ี
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชือ่ผู้ปกครอง)............................................... ......สัญชาติ...............อายุ......................ปี  
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่..................หมู่...........ซอย........................ถนน................................ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต...........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์..........................โทรศัพท์........................................... 
อาชีพ      รับราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   นักธุรกิจ-ค้าขาย  เกษตรกรรม   รับจ้าง 
   พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษียณ 
   พระ/นักบวช    ไม่ประกอบอาชีพ  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................... 
 เป็นผู้ปกครองของ นาย/นางสาว...............................................................................................ขณะนี้กำลังศึกษาอยู ่
ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่.............แผนก.............................. 
คณะวิชา..................................................ได้ทราบระเบียบ ข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานีโดยตลอดแล้ว ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ประเภท สมาชิกสามัญ สมาชิกตลอดชีพ และขอใช้
ถ้อยคำเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี         
ทุกประการอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 2 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชำระค่าธรรมเนียมและเข้า 10 บาท ค่าบำรุงรายปีๆ ละ 100 บาท ให้เสร็จสิ้น    
ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ 
 ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะส่งเสริมและร่วมมือ ช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคมฯ ให้ เจริญก้าวหน้า สัมฤทธิ์ผล                 
ตามวัตถุประสงค์อันดีของสมาคมฯ 
 
 
      
       ลงชื่อ............................................ 
             (...........................................) 
               ผู้ปกครอง 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง 
รหัสประจำตัว  
ชื่อ – สกุล .......นางสาว ดีใจ   ใจดี......................................... 

                                                            ระดับชั้น  ปวช.1 สาขาวิชา............................................... 
                                                            ระดับชั้น  ปวส.1 สาขาวิชา......การบัญชี......................... 

วิทยาลัยอาชวีศึกษาปัตตาน ี
หนังสือสัญญาค้ำประกนัการเปน็นักเรียน นักศึกษา 

         เขียนที่.....วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี.................... 
         วันที ่.........4  เมษายน  2566............................... 

 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา        
พ.ศ. 2552 ข้อ 13 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนายวิทยา  ตั่นยืนยง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี    
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “สถานศึกษา” ฝ่ายหนึ่งกับ 

 นาย/นาง/นางสาว (ชื่อผู้ปกครอง).......มีนา   นาม.ี............................................................อายุ..........40...............ปี 
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่....9..............หมู่.....-......ซอย...........-.............ถนน.........-.............ตำบล/แขวง.......สะบารัง.................... 
อำเภอ/เขต......เมือง......จังหวัด....ปัตตาน.ี.................รหัสไปรษณีย์......94000.........โทรศัพท์....012-3456789............. 
อาชีพ   รับราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   นักธุรกิจ-ค้าขาย  เกษตรกรรม   รับจ้าง 
   พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษียณ 
   พระ/นักบวช    ไม่ประกอบอาชีพ  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................... 
ตำแหน่ง...........................................สถานที่ทำงาน.................................................เบอร์โทรศัพท์............................................ 
บัตร  บัตรประชาชน  บัตรประจำตัวข้าราชการ เลขที่..................................ออกให้ที่................................................... 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ปกครอง”ตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครองและขอค้ำประกัน นาย/นางสาว (ชื่อนักเรียน 
นักศึกษา)......ดีใจ   ใจดี..........................................................นักเรียน นักศึกษา ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเกี่ยวข้องเป็น.......มารดา..................ของนาย/นางสาว (ชื่อนักเรียน นักศึกษา) 
..............ดีใจ  ใจดี................ซึ่งต่อไปนี้เรียกวา่ “นักเรียน นักศึกษา” ทุกฝ่ายได้ตกลงกันทำสัญญาไว้ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 1. สถานศึกษาตกลงรับ นาย/นางสาว (ชื่อนักเรียน นักศึกษา).......ดีใจ  ใจดี.......................................เข้าเป็น  
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เพื่อทำการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่วันที่.......15..........เดอืน....พฤษภาคม ......พ.ศ....2566..........เป็นตน้ไป 
 2. ผู้ปกครองจะควบคุมนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้กระทำความผิดทางอาญา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท การพกพา
อาวุธ การเสพยาเสพติด หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง การกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ หากฝ่าฝืน ยินยอมให้สถานศึกษาดำเนินการลงโทษสถานหนัก (ให้ออก ให้ย้ายสถานศึกษา แล้วแต่กรณี) 
 3. ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาได้อ่านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้เข้าใจโดยตลอดแล้ว 
และสัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนยินยอมให้สถานศึกษาดำเนินการ
ลงโทษ ตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นๆ ทุกประการ  
 4. นักเรียน นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เมื่อ 
     4.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     4.2 ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน 
     4.3 ลาออก 
     4.4 ถึงแก่กรรม หรือร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถทำการศึกษาต่อไปได้ 
     4.5 สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

ก) ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  ข) ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา 
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  ค) ประพฤติฝ่าระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือของทางราชการ หรือ
ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถานศึกษา หรือประพฤติตนเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 
  ง) ต้องโทษคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาท 
  จ) ขาดพื้นฐานความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ 
  ฉ) สถานศึกษาตรวจสอบภายหลังพบว่าสำเนาเอกสารต่างๆ ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 

 5. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรม สั่งสอน ตักเตือน นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม 
ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ 

 6. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาแจ้งให้ทราบด้วย
ความเต็มใจทันที 

 7. เพื่อเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ ผู้ปกครองให้
สัญญาว่าจะมาพบทันที หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้ปกครองยินดีให้สถานศึกษาเรียกให้นักเรียน 
นักศึกษาเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่ หรือดำเนินการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ตามกรณีความผิดได้ทันที โดยไม่ต้องพบ
ผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป 

 8. ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบภายใน 
15 วัน นับตั้งแต่วันย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่แล้วแต่กรณี 

 9. ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้นๆ ทุกประการ 

 10. ถ้านักเรียน นักศึกษาไปก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษา หรือในระหว่างที่
นักเรียน นักศึกษาฝึกงานภายในหรือภายนอกสถานศึกษา ไม่ว่าความเสียหายนั้น จะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการ
หรือบุคคลภายนอกก็ดี หรือความเสียหายกรณีอื่นๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษาแล้ว ผู้ปกครองยินยอม
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สถานศึกษา โดยสถานศึกษามิต้องเรียกร้องให้นักเรียน นักศึกษาชำระหนี้ก่อน และหากมี
การผ่อนเวลาชำระหนี้ตามสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าผู้ปกครองได้ตกลงยินยอมในการผ่อนชำระหนี้ทุกครั้ง และยังคงรับ
เป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาตลอดไปจนกว่าสถานศึกษาจะได้รับชำระหนี้สิน 

 11. ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันระหว่างเวลาที่นักเรียน นักศึกษาต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่  

ทุกฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกัน
เป็นสำคัญ 

 
       (ลงชื่อ).............................................สถานศึกษา 
          (นายวิทยา   ตั่นยืนยง) 
          ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
       (ลงชื่อ)................ดีใจ  ใจดี...............นกัเรียน นกัศึกษา 
               (......นางสาวดีใจ  ใจดี............) 
 

(ลงชื่อ)................มีนา  นามี...............ผูป้กครอง 
               (.............นางมีนา  นามี...........) 
 



ตัวอย่าง 

ใบสมคัร 

เข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

************************************ 

                                                                              เขียนที่  วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี    .                                     
                    วันที่ ....................................................... 
เรียน   คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี 
 ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง)......นางมีนา  นามี....................................สัญชาต.ิ......ไทย.............อาย.ุ..........40............ปี  
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่........9..........หมู่....-.......ซอย..........-...........ถนน.............-..............ตำบล/แขวง....สะบารัง..................... 
อำเภอ/เขต.......เมือง...........จังหวัด......ปัตตานี.............รหสัไปรษณยี์.......94000..........โทรศัพท์....012-3456789........ 
อาชีพ      รับราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   นักธุรกิจ-ค้าขาย  เกษตรกรรม   รับจ้าง 
   พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษียณ 
   พระ/นักบวช    ไม่ประกอบอาชีพ  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................... 
 เป็นผู้ปกครองของ นาย/นางสาว.........ดีใจ   ใจด.ี...................................................................ขณะนี้กำลังศกึษาอยู่ 
ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่.....1.......แผนก.....การบัญช.ี.......... 
คณะวิชา......บริหารธุรกิจ......................ได้ทราบระเบียบ ข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
โดยตลอดแล้ว ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ประเภท สมาชิกสามัญ สมาชิกตลอดชีพ และขอใช้ถ้อยคำเป็น
หลักฐานดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีทุก
ประการอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 2 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท ค่าบำรุงรายปีๆ ละ 100 บาท ให้เสร็จสิ้นภาย   
ในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ 
 ข้อ 3 ข้าพเจ้ าจะส่งเสริมและร่วมมือ ช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคมฯ ให้ เจริญก้าวหน้า สัมฤทธิ์ผล                
ตามวัตถุประสงค์อันดีของสมาคมฯ 
 
      

      
 (ลงชื่อ)................มีนา  นามี............... 

               (.............นางมีนา  นามี...........) 
                        ผู้ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง 
 

 รหัสประจำตวั  
                                                            ชื่อ – สกุล .......นางสาว ดีใจ   ใจดี......................................... 
                                                          ระดับชั้น  ปวช.1 สาขาวิชา.............................................. 

                                                            ระดับชั้น  ปวส.1 สาขาวิชา......การบัญชี......................... 

ใบมอบตัว 
วิทยาลัยอาชวีศึกษาปัตตาน ี

                 เขียนที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี   .                                     
                    วันที่ ....................................................... 

 
      ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง) นาย/นาง/นางสาว........มีนา  นาม.ี.............................................อายุ..........40................ป ี 
อาชีพ      รับราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   นักธุรกิจ-ค้าขาย  เกษตรกรรม   รับจ้าง 
   พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษียณ 
   พระ/นักบวช    ไม่ประกอบอาชีพ  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................... 
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่......9..........หมู่.....-......ซอย..........-..............ถนน...........-................ตำบล/แขวง......สะบารัง.................. 
อำเภอ/เขต......เมือง...........จังหวดั.......ปัตตานี........รหัสไปรษณีย์....94000.................โทรศัพท์......012-3456789....... 
ขอทำใบมอบตัว นาย/นางสาว.......ดีใจ   ใจดี...............................................................................ให้เป็นนักเรียน นักศึกษา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ไว้ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา “วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี” โดยยอมรับเป็นผู้ปกครอง
ของ นาย/นางสาว...........ดีใจ   ใจดี..........................................................ซึ่งขา้พเจา้เกีย่วขอ้งเป็น.....มารดา......................... 
 โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ทั้งในด้านความประพฤติ การเล่าเรียน และพยายามตักเตือนให้พฤติกรรม
ตามคำสอน ข้อบังคับ และระเบียบวินัยของสถานศึกษาด้วยดีทุกประการ และข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบชำระเงินค่าบำรุง
การศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าใช่จ่ายต่างๆ จากการกระทำความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลใดหรือของ
สถานศึกษา ข้าพเจ้ารับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทุกกรณี 
 อนึ่ง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของสถานศึกษาแห่งนี้เป็นอย่างดีและมีความเห็นชอบ
ทุกประการ จึงได้มอบ นาย/นางสาว.......ดีใจ   ใจดี.................................พร้อมหลักฐานสำเนา ให้เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี แห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

(ลงชื่อ)..............มีนา  นามี..................ผูป้กครอง 
               (..........นางมีนา   นามี...........) 
 
 

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

 (ลงชื่อ).............................................ครูที่ปรึกษา 
               (.............................................) 

 

 


