ใบมอบตัวนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.

ติดรู ปถ่าย
1 นิ้ว

 สาขาวิชาพืชศาสตร์
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ทวิภาคี)
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อ – สกุล……………………………………………………………
รหัสประจาตัวประชาชน...………………………………………….

สาหรับเจ้าหน้ าที่ตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารทีแ่ นบมาพร้ อมใบมอบตัว
รู ปถ่าย 1 นิ้ว 1 รู ป
ระเบียนแสดงผลการเรี ยน ม.6 ถ่ายสาเนาหน้า-หลัง ให้ชดั เจนครบถ้วน จานวน 2 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
บิดา
มารดา
นักศึกษา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
บิดา
มารดา
นักศึกษา
เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ยนื ยันตัวตนกรณี ไม่มีหลักฐานบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ไม่มีสญ
ั ชาติ
(ระบุ) .......................................................................................................................

ประวัตินักเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
1. ประวัตสิ ่ วนตัว (เขียนด้ วยตัวบรรจง)
ชื่อ-สกุล...................................................................ชื่อเล่น.....................วัน/เดือน/ปี เกิด...............................
เพศ  ชาย  หญิง เชื้อชาติ..................สัญชาติ................ศาสนา.................. เผ่า  ม้ง  กะเหรี่ ยง  ลีซอ
 อีกอ้  อาข่า  อื่นๆ............................
หมู่เลือด...........น้ าหนัก...............ส่วนสูง...................เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน
จังหวัดที่เกิด........................................อาเภอที่เกิด....................................ตาบลที่เกิด.......................................................
เป็ นบุตรคนที่...............มีพี่..........คน มีนอ้ ง...........คน จานวนพี-่ น้องอยูใ่ นสถานศึกษาแห่งนี้ (ไม่รวมตนเอง)..............คน
โรคประจาตัว(ถ้ามี)..........................................ตาหนิ(ถ้ามี).................................................
ความสามารถพิเศษ(ถ้ามี)................................................โทรศัพท์................................................
ความพิการ ไม่พิการ  ทางการมองเห็น ทางการได้ยนิ ทางสติปัญญา  ทางร่ างกาย,สุขภาพ  ทางการเรียนรู ้
ทางการพูด,ฟัง ออทิสติก พิการซ้ าซ้อน อื่น ๆระบุ .......... ................... ... ..... ....... ......... ... .....

2. ข้ อมูลการศึกษา
สถานศึกษาเดิมที่จบ..................................................................ประเภทสถานศึกษา  รัฐบาล  เอกชน
จังหวัด......................................อาเภอ........................................... ระดับการศึกษาที่จบ ม.3  ม.6  ปวช. ปวส.
เลขประจาตัวสถานศึกษาเดิม...................... ชุดที่ใบ ปพ.1 ............................ เลขที่ใบ ปพ.1 ............................................
วันที่จบการศึกษา ................................................. จานวนหน่วยกิต ........................... เกรดเฉลีย่ สะสม................................
3. ข้ อมูล บิดา-มารดา ผู้ให้กาเนิด (ตามทะเบียนบ้ าน)
ชื่อ-สกุล บิดาผูใ้ ห้กาเนิด.................................................................. ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ......................................................
สถานภาพ มีชีวิต เสียชีวิต ความพิการ พิการ ไม่พิการ อาชีพ...................................................................รายได้ต่อเดือน.....................................บาท
ชื่อ-สกุล มารดาผูใ้ ห้กาเนิด.................................................................ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ .................................................
สถานภาพ มีชีวิต เสียชีวิต ความพิการ พิการ ไม่พิการ อาชีพ..................................................................รายได้ต่อเดือน.......................................บาท
สถานภาพบิดา-มารดาอยูร่ ่ วมกัน แยกกันอยู่ หย่าร้าง บิดาเสียชีวิต มารดาเสียชีวิต บิดาแต่งงานใหม่ มารดาแต่งงานใหม่
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน รหัสบ้าน 11 หลัก (ดูจากทะเบียนบ้าน)
บ้านเลขที่...............หมู่ที่..................หมู่บา้ น...................................... ซอย............. ถนน..............................................จังหวัด................................................................
อาเภอ...............................ตาบล...........................................รหัสไปรษณี ย.์ .................โทรศัพท์บา้ น........................................................มือถือ.............................................
ข้ อมูลผู้ปกครอง ที่สามารถติดต่อได้ กรณีไม่ได้อยู่กบั บิดา-มารดา / บิดา-มารดาเสียชีวติ ทั้งคู่
ชื่อ-สกุล.........................................................................บ้านเลขที่...........หมู่ที่............หมู่บา้ น.........................................
ซอย..........ถนน...........................................จังหวัด..............................................อาเภอ...................................................
ตาบล..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................โทรศัพท์................................................................
ความสัมพันธ์กบั นักศึกษาเกี่ยวข้องเป็ น.........................อาชีพ...........................................รายได้ต่อเดือน.....................บาท

ใบมอบตัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
เขียนที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
วันที่...............เดือน.............................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า(ชื่อผู้ปกครอง) นาย/นาง/นางสาว............................................................................อายุ.......................ปี
อาชีพ................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่..............ถนน...............................................
ตาบล............................................อาเภอ.........................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์........................
ขอทาใบมอบตัว (ชื่อนักเรียน) นาย/นางสาว..................................................................ให้เป็นนักเรียน/นักศึกษา
ของ
วิท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ล าพู น จั ง หวั ด ล าพู น ไว้ ต่ อ ผู้ อ านวยการ โดยยอมรั บ เป็ น ผู้ ป กครองของ นาย/นางสาว
...............................................................ซึ่งเกีย่ วข้องกันเป็น............................ของ..............................................................
โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ของ นาย/นางสาว..................................................................................
ทั้งในด้านความประพฤติ การเล่าเรียน และพยายามตักเตือนให้ประพฤติตามคาสอน ข้อบังคับและระเบียบวินัยของสถานศึกษา
ด้วยดีทุกประการและข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบชาระเงินบารุง ค่าหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ นาย/นางสาว
....................................................................และถ้าหาก นาย/นางสาว.....................................................ทาความเสียหายใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลใด หรือของสถานศึกษา ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทุกกรณี
อนึ่ง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษาแห่งนี้ เป็นอย่างดีแล้ว และมีความเห็นชอบทุก
ประการ จึงได้มอบตัว นาย/นางสาว .......................................................พร้อมหลักฐานสาเนาใบสุทธิ หรือ รบ. สาเนาทะเบียน
บ้าน สด.9 (ถ้ามี) ให้เข้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของสถานศึกษาแห่งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ลงชื่อ...............................................ผู้ปกครอง
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................พยาน (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
(..............................................)
ลงชื่อ...............................................ผูร้ ับสมัคร (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
(.............................................)

หนังสือสัญญาค้าประกันการเป็นนักเรียน / นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
เขียนที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
วันที่........... เดือน......................พ.ศ...................
อาศัยอานาจตามความในระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2529
ข้อ 13 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายแสวง ทาวดี ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน ผู้รับ
มอบอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ตามหนังสือ ศธ.0601/1843 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า
“วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน” ฝุายหนึ่ง กับ
นาย/นาง/นางสาว(ชื่อผู้ปกครอง).............................................................................................อายุ...................ปี
ตั้งบ้านเรือนอยูเ่ ลขที่ ...................หมู่ที่............ซอย.................ถนน....................................ตาบล...........................................
อาเภอ....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์................................โทร..........................................
อาชีพ รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  นักธุรกิจ-ค้าขาย  เกษตรกรรม  รับจ้าง
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว  ข้าราชการ/พนักงานของรัฐเกษียณ
พระ/นักบวช  ไม่ประกอบอาชีพ  อื่นๆ (ระบุ) ....................................................
ตาแหน่ง.....................................................สถานที่ทางาน...............................................เบอร์โทรศัพท์................................
บัตร  บัตรประชาชน  บัตรประจาตัวข้าราชการ เลขที่ .................................................ออกให้ที่............................
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ปกครอง” ตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครองและขอค้าประกัน นาย/นางสาว(ชื่อนักเรียน/นักศึกษา
......................................................นักเรียน/นักศึกษา ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
โดยเกี่ยวข้องเป็น....... .......... ....... .......... ..ของ นาย/นางสาว (ชื่อนักเรียน/นักศึกษา) . .... ....... ....... .......... ....... .......... ....... .......... ....... .......... .................. ....... ...ซึง่ ต่อไปนี้
เรียกว่า “นักเรียน นักศึกษา” ทุกฝุายได้ตกลงกันทาสัญญาไว้ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. สถานศึกษา ตกลงรับ นาย/นางสาว (ชื่อนักเรียน/นักศึกษา).....................................................................
เข้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน เพื่อทาการศึกษาตามหลักสูตรระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่วันที่......... .......เดือน........ ....... .......... ......พ.ศ. ....... ....... .......... เป็นต้นไป
2. ผู้ปกครองจะควบคุมนักเรียน/นักศึกษา ไม่ให้กระทาความผิดทางอาญา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท การพกพา
อาวุธ การเสพยาเสพติด หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง การกระทาหรือละเว้นการกระทาทีเ่ กี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ หากฝุาฝืนยินยอมให้สถานศึกษาดาเนินการลงโทษสถานหนัก(ให้ออก ให้ย้ายสถานศึกษา แล้วแต่กรณี)
3. ผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ได้อ่านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานีเ้ ข้าใจโดยตลอดแล้ว
และสัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝุาฝืน ยินยอมให้สถานศึกษาดาเนินการ
ลงโทษตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น ๆ ทุกประการ
4. นักเรียน/นักศึกษา จะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน/นักศึกษา เมื่อ
4.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
4.2 ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์กาหนด ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
4.3 ลาออก
4.4 ถึงแก่กรรมหรือร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถทาการศึกษาต่อไปได้

4.5 สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียน/นักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
ก) ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วว่าไม่มเี หตุผลอันสมควร
ข) ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน /นักศึกษา
ค) ประพฤติฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือของทางราชการ
หรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถานศึกษา หรือประพฤติตนเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง
ง) ต้องโทษคดีอาญา โดยคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท
จ) ขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผูเ้ รียนตามที่กาหนดไว้
ฉ) สถานศึกษาตรวจสอบภายหลังพบว่าสาเนาเอกสารต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
5. ผู้ปกครองให้สญ
ั ญาว่าจะอบรม สัง่ สอน ตักเตือน นักเรียน/นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม
ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ
6. ผู้ปกครองให้สญ
ั ญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ถานศึกษาแจ้งให้ทราบ
ด้วยความเต็มใจทันที
7. เพื่อเป็นผลดีของการปกครองดูแลร่วมกัน เมือ่ สถานศึกษา แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ ผูป้ กครอง
ให้สัญญาว่าจะมาพบทันที หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษา เรียกให้
นักเรียน/นักศึกษา เปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่ หรือดาเนินการลงโทษนักเรียน/นักศึกษา ตามกรณีความผิดได้ทันที โดยไม่ต้องพบ
ผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป
8. ถ้าผู้ปกครองย้ายทีอ่ ยู่หรือมีการเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษา ทราบภายใน
15 วัน นับตั้งแต่วันย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนตัวผูป้ กครองใหม่ แล้วแต่กรณี
9. ในกรณีนักเรียน/นักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัตงิ านตามหลักสูตรในสถานประกอบการนักเรียน/นักศึกษา จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงือ่ นไขของสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกประการ
10. ถ้านักเรียน/นักศึกษา ไปก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สนิ ไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษา หรือในระหว่างที่
นักเรียน/นักศึกษา ฝึกงานภายในหรือนอกสถานศึกษา ไม่ว่าความเสียหายนั้น จะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือ
บุคคลภายนอกก็ดี หรือความเสียหายกรณีอื่น ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษาแล้ว ผูป้ กครองยินยอม
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สถานศึกษา โดยสถานศึกษามิต้องเรียกร้องให้นักเรียน/นักศึกษา ชาระหนี้ก่อน และหากมีการ
ผ่อนเวลาชาระหนี้ตามสัญญาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ถือว่าผูป้ กครองได้ตกลงยินยอมในการผ่อนชาระหนี้ด้วยทุกครัง้ และยังคงรับ
เป็นผู้ค้าประกันตามสัญญาตลอดไป จนกว่าสถานศึกษาจะได้รับชาระหนี้สนิ
11. ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้าประกันในระหว่างเวลาที่นกั เรียน/นักศึกษา ต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่
หนังสือสัญญานี้ทาขึ้นเป็น 2 ฉบับ โดยสถานศึกษา ยึดถือไว้ฉบับหนึง่ และผู้ปกครองยึดถือไว้อีกฉบับ ทุกฝุายได้อ่าน
ข้อความในสัญญานี้เป็นทีเ่ ข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็นสาคัญ
(ลงชื่อ)............................................สถานศึกษา
(นายแสวง ทาวดี)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
(ลงชื่อ)...........................................นักเรียน/นักศึกษา
(........................................)
(ลงชื่อ)...........................................ผู้ปกครอง
(........................................)

