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รหัสประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา 

 

รหัสประจ าตัว............................................. 
ระดับ...............สาขางาน............................ 
ปีการศึกษา................................................. 

 

ใบมอบตัว 
     วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  
        เขียนที่     วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี                             
       วันที่....................เดือน..................................พ.ศ................. 
 

 ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง).................................................................... .....................................อายุ..............................ปี 
อาชีพ.................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี......... ..  .......หมู่ที่.....  .......ชื่อหมู่บ้าน...................................... 
ถนน.............................ซอย....................ต าบล..............................อ าเภอ.....................................จังหวัด................................ 
ขอท าใบมอบตัว นาย/นางสาว............................................................ให้เป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
โดยยอมรับเป็นผู้ปกครองของ นาย/นางสาว.....................................................................ซึง่เก่ียวข้องเป็น................................ 
 โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ของ นาย/นางสาว..........................................................................................   
ทั้งในด้านความประพฤติ การเล่าเรียน การพยายามตักเตือนให้ประพฤติตามค าสอน ข้อบังคับ และระเบียบวินัย           ของ
สถานศึกษาด้วยดีทุกประการ และ ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ของ
นาย/นางสาว........................................................................และถ้าหาก นาย/นางสาว............... .........................................ท า
ความเสียหายใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลใด หรือของสถานศึกษา  ข้าพเจ้ารับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนนั้น  ทุกกรณี 
 อนึ่ง  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  ของสถานศึกษาแห่งนี้เป็นอย่างดีแล้ว และ มีความเห็นชอบ 
ทุกประการ จึงได้มอบตัว นาย/นางสาว..................................................................................พร้อมหลักฐ านส าเนา ใบสุทธิ
หรือ  รบ. ส าเนาทะเบียนบ้าน สด.9(ถ้ามี) ให้เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคแห่งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
       (ลงชื่อ).......................................................ผู้ปกครอง 
               (.......................................................) 
 

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

(ลงชื่อ).......................................................ครูที่ปรึกษา 
               (.......................................................) 
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รหัสประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา 

 

รหัสประจ าตัว............................................... 
ระดับ..............สาขางาน................................ 
ปีการศึกษา.................................................... 

     สัญญาค  าประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
     วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
        เขียนที่     วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี       

วันที่....................เดือน..................................พ.ศ................. 
 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วา่ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2529 โดย 
นายสุรเดช  สมศรีโย ต าแหนง่ ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี ผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตามค าสัง่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ศธ 0601/1843  ลงวันที่ 27  เมษายน  2552 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า 
“สถานศึกษา” ฝา่ยหนึ่งกบั  
นาย/นาง/นางสาว....................................................................อายุ............ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี…………………หมู่ที่............... 
ซอย......................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง................................... .อ าเภอ......................................... 
จังหวัด...............................โทร.........................อาชีพ............................ต าแหน่ง................... ...................ระดับ......................... 
สังกัด...................................................บัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี................................................  
ว่า “ผู้ปกครอง” ตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครองและขอค้ าประกัน.....................................................................นักเรียน/นักศึกษา 
ระดับ        ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)          ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)       ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต  
(ทล.บ.)   โดยเกี่ยวข้องเป็น................................ของ............................................................ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “นักเรียน 
นักศึกษา”ทุกฝ่ายได้ตกลงท าสัญญาไว้มีข้อความต่อไปนี้  

1.  สถานศึกษา  ตกลงรับ........................................................เข้าเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
เพ่ือท าการศึกษาตามหลักสูตร...................ตั้งแต่วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.............. ..........  
            2.  ผู้ปกครองจะควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาไม่ให้กระท าความผิดทางอาญา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท การ
พกพาอาวุธการเสพยาเสพติด  หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง การกระท า หรือการละเว้นการกระท า  ที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ หากฝ่าฝืนยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษสถานหนัก 
           3. ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาได้อ่าน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งแนบท้ายนี้เข้าใจโดยตลอดและ 
สัญญาว่าจะปกครองดูแลให้ นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน ยินยอม ให้สถานศึกษาด าเนินการ
ลงโทษตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น ๆ ทุกประการ 
 4.  ผู้ปกครองจะควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ร่วมชุมนุมประท้วง หรือเรียกร้องในสิ่งใด ๆ ในการบริหาร
สถานศึกษา หากฝ่าฝืน ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษสถานหนัก 

5. นักเรียน นักศึกษา จะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เมื่อ 
5.1 ตายหรือร่างกายทุพลภาพไม่สามารถท าการศึกษาต่อไปได้ 
5.2 กระท าความผิดทางอาญาร้ายแรง หรือกระท าผิดระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างร้ายแรง ซ่ึง 

คณะกรรมการสถานศึกษา มีมติให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
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5.3 เป็นตัวการในการร่วมชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้องในสถานศึกษา 
5.4  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ก าหนดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน 

6.  ผู้ปกครองให้สัญญาว่า จะอบรมสั่งสอน ตักเตือน นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม 
ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ 
 7. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะก ากับดูแลนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในปกครองให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ            ข้อบังคับ  
ของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย ทรงผม และการเรียน 
          8. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาแจ้งให้ทราบด้วย
ความเต็มใจ 
 9.  เพ่ือเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ ผู้ปกครองให้สัญญา
ว่าจะมาพบทันที หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาเรียกให้ นักเรียน 
นักศึกษาเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่ หรือด าเนินการลงโทษนักเรียน นักศึกษาตามกรณีความผิดได้ทันที โดยไม่ต้องพบ
ผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป 
 10. ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่แล้วแต่กรณี  
 11. ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน ตามหลักสูตร ในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกประการ 
 12. ถ้านักเรียน นักศึกษา ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ไม่ว่าใน หรือ นอกสถานศึกษาหรือในระหว่า งที่
นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานภายในหรือนอกสถานศึกษา ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือ
บุคคลภายนอกก็ดี หรือความเสียหายกรณีอ่ืน ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แล้วผู้ปกครองยินยอม รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามิต้องเรียกร้องให้นักเรียน นักศึกษาช าระหนี้ก่อน และหากมีการผ่อนเวลาช าระหนี้ตามสัญญา
ตลอดไปจนกว่าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้รับช าระหนี้เสร็จสิ้น 

 13. ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างเวลาที่นักเรียน นักศึกษาต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่ 
          หนังสือสัญญานี ท าขึ นเป็น 2 ฉบับ  โดยสถานศึกษายึดถือไว้หนึ่งฉบับ และผู้ปกครองยึดถือไว้อีกหนึ่งฉบับ  
ทุกฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญานี เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็น
ส าคัญ 
 
                                                                        (ลงชื่อ).......................................................... 
                    (นายสุรเดช  สมศรีโย) 
             ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 

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

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ปกครอง 
               (.......................................................) 
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ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา 
ชื่อ- นามสกลุ……………………………………………………………………..รหัสบ้าน............................................................. 
 วันเดือนปีเกดิ.....................................................................................................................................................     
 สาขางาน.................................................................ระดบัชั นเรียน................................................................... 
          เชื อชาติ...........................สัญชาติ.....................ศาสนา..........................หมู่เลือด..................เพศ.................... 
          น  าหนัก.....................ส่วนสูง.....................เลขประจ าตัวประชาชน................................................................ 
 จังหวดัที่เกิด..................................................................อ าเภอที่เกดิ................................................................. 
          ต าบลทีเ่กิด........................................................................................................................................................ 
           เป็นบุตรคนที่.................จ านวนพี่................จ านวนน้อง..............จ านวนพีน่้องท่ีอยู่ในสถานศึกษา………….คน 
           โรคประจ าตัว.....................................................................ต าหนิ...................................................................... 
  ความพิการ..............................................................ความสามารถพิเศษ........................................................ 
           เบอร์โทรศัพท์.........................................................................ชื่อเล่น................................................................ 
  ประเภทรถ........................................................ทะเบียนรถ............................................................................. 
           ชื่อเพื่อนสนิท.........................................................................เบอรโ์ทรศัพท์.................................................... 
  ที่อยู่เพ่ือนสนิท.................................................................................................................................................. 
          .................................................................................................................................................... 
 

      ข้อมูลการศึกษา 
 ชื่อ – นามสกุล................................................................................................................................................... 
        สถานศึกษาที่จบ.............................................................................ประเภทสถานศึกษา           รฐับาล 
               เอกชน 
  จังหวดั...........................................................................อ าเภอ.............................................................. 
      รหัสประจ าตวัเดิม.....................................ชุดท่ี ใบ รบ.............................................เลขท่ีใบ รบ............................. 
                  วันที่จบ...................................ผลการเรียน..................หนว่ยการเรียน.................คะแนนเฉลี่ย............... 
        ระดับการศกึษา         มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)         มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)         ปวช.         ปวส. 
  วนัที่เข้ารบัการศึกษา..............................................................................หนว่ยกติที่โอน............................................... 
  เข้าศกึษาภาคเรียนที่............ปีการศึกษา..................................เขา้รับการศึกษาโดย          สอบ           โควตา   
  ประเภทของนักศึกษา          ปวช.            ปวส.(ปกติ)           ปวส.(ม.6) 
  หลกัสตูร              ปวช. 56          ปวส.46             ปวส..57              ทล.บ. 
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ข้อมูลผู้ปกครอง 
 

ชื่อ – สกุลบดิา              สถานภาพ           มีชีวติ           เสียชวีิต 

   ความพิการ          ไม่พิการ          ความพิการทางการมองเห็น   ความพิการทางการได้ยนิ   
          ความพิการทางสตปิญัญา           ความพิการทางร่างกายสุขภาพ    
          ความพิการทางการพูด ภาษา            พิการ (ไมร่ะบปุระเภท) 

   อาชีพ           รบัจ้าง ไม่ได้ประกอบอาชีพ    อืน่ ๆ   พนักงานเจ้าหนา้ที่ของรฐั 

     ข้าราชการ/พนักงานของรฐัเกษียณ             พระ/นกับวช            เสียชวีติ 

     รายได้...........................................บาท 

ชื่อ – สกุลมารดา             สถานภาพ           มีชีวิต          เสียชวีิต 
      ความพิการ          ไม่พิการ          ความพิการทางการมองเหน็      ความพิการทางการได้ยนิ   
          ความพิการทางสตปิญัญา           ความพิการทางร่างกายสุขภาพ    
          ความพิการทางการพูด ภาษา            พิการ (ไมร่ะบปุระเภท) 

   อาชีพ           รบัจ้าง ไม่ได้ประกอบอาชีพ    อืน่ ๆ   พนักงานเจ้าหนา้ที่ของรฐั 

     ข้าราชการ/พนักงานของรฐัเกษียณ             พระ/นกับวช            เสียชวีติ 

     รายได้...........................................บาท 

บ้านเลขที่.........................หมู่ที่..............................หมู่บา้น........................................ซอย............................................ 

     ถนน....................................................จังหวดั.....................................................อ าเภอ.......................................... 

    ต าบล....................................................ไปรษณีย์..............................................โทรศัพท์.......................................... 

   สถานภาพสมรส         อยู่ด้วยกนั          แยกกันอยู่           บิดาแต่งงานใหม ่        มารดาแต่งงานใหม ่

      บิดาและมารดาแตง่งานใหม่         บิดาหรือมารดาหรือทั้งสองถึงแกก่รรม       หย่าร้าง 

   รหัสบ้าน............................................................ 
 (อยู่มุมบนซ้ายมือของส าเนาทะเบียนบ้านชื่อนักศึกษา) 
 
ชื่อผู้ปกครอง................................................................................................................. 
บ้านเลขที่.............................หมู่ที่...........................หมู่บา้น.........................................ซอย............................................. 
ถนน.............................................จังหวัด........................................................อ าเภอ...................................................... 
ต าบล..............................................ไปรษณีย์..................................................โทรศัพท์................................................... 
ความสัมพันธ์...........................................อาชีพ.......................................รายได้.......................................บาท/เดือน 

           



เอกสารหมายเลข 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

 
 Student_Name : ………………………………………….………………………………………….. 
 (ชื่อ – สกุล  นักศกึษา) 
 Father_Name : …………………………………………………………………….…………………. 
 (ชื่อ – สกุล บดิา) 
 Mother_Name : ……………………………………………………………..………………………. 
 (ชื่อ – สกุล มารดา) 
 Place of Birth : ……………………………………………………………….…………………….. 
 (สถานทีเ่กดิ) 
  Race:…………………………………     Nationality……………………………….. 
  (เชื้อชาติ)      (สญัชาติ) 
  Religion…………………………….. 
  (ศาสนา) 
 Specialization……………………………………………………………    
          (ความช านาญ)         ปวช.62 
           ปวส.63 
           ทลบ.62 
 Previous School : ………………………………………………………………..………………… 
 (สถานศึกษาเดิม) 
 Province:………………………………………………………………………………………………… 
 (จังหวดั) 
  
 
 
 หมายเหตุ    ให้กรอกรายละเอียดเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา 



 

รหัสประจ าตัว............................................. 
ระดับ................สาขางาน............................ 
ปีการศึกษา.................................................. 

          สัญญาค  าประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
     วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
        เขียนที ่    วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี               
       วันท่ี....................เดือน..................................พ.ศ................. 

 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2529 โดย 
นายสุรเดช  สมศรีโย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ศธ 0601/1843  ลงวันที่ 27  เมษายน  2552 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า 
“สถานศึกษา” ฝ่ายหนึ่งกับ 
นาย/นาง/นางสาว(ชื่อผู้ปกครอง)......................................................อายุ............ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่……………หมู่ที่............ 
ซอย......................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ......................................... 
จังหวัด...............................โทรศัพท์..................................... 
อาชีพ         รับราชการ              พนักงานรัฐวิสาหกิจ          นักธุรกิจ-ค้าขาย           เกษตรกรรม          รับจ้าง 
                 พนักงาน/เจ้าหนา้ที่ของรัฐ/ลูกจ้างประจ า/ลูกจา้งชั่วคราว                       ข้าราชการ/พนักงานของรัฐเกษียณ 
                 พระ/นักบวช              ไม่ประกอบอาชีพ               อ่ืนๆ ระบุ.............................................................................. 
ต าแหน่ง...........................................สถานที่ท างาน..........................................................เบอร์โทรศัพท์............................................ 
บัตร .      บัตรประจ าตวัประชาชน           บัตรประจ าตัวข้าราชการ เลขที่........................................ออกให้ที่....................... 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า วา่ “ผูป้กครอง” ตกลงยินยอมเป็นผูป้กครองและขอค้ าประกัน  นาย/นางสาว(ชื่อนักเรียน/นักศึกษา
.......................................................................นักเรียน/นักศึกษา    ระดับ         ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับ        ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู  (ปวส.) ระดบั        ระดับ          ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ) 
โดยเก่ียวข้องเป็น.........................ของ นาย/นางสาว(ชื่อนักเรียน นักศึกษา).............................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“นักเรียน นักศึกษา” ทุกฝ่ายได้ตกลงท าสัญญาไว้มีข้อความตอ่ไปนี้ 

1. สถานศึกษาตกลงรับ นาย/นางสาว (ชื่อนักเรียน นักศึกษา).........................................................เข้าเป็นนักเรียน 
 นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  เพื่อท าการศึกษาตามหลักสูตร           ระดับ        ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ระดับ         ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง  (ปวส.) ระดับ         ระดับ         ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ)           
ตั้งแต่ วันที่..........................เดือน..........................................................พ.ศ.......................................................เป็นต้นไป 
            2.  ผู้ปกครองจะควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาไม่ให้กระท าความผิดทางอาญา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท การพกพาอาวุธ
การเสพยาเสพติด  หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง การกระท า หรือการละเว้นการกระท า  ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ หากฝ่าฝืนยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษสถานหนัก (ให้ออก ให้ย้ายสถานศึกษา แล้วแต่กรณี) 
           3. ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาได้อ่าน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งแนบท้ายนี้เข้าใจโดยตลอดและ  สัญญาว่าจะ
ปกครองดูแลให้ นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน ยินยอม ให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น ๆ ทุกประการ 
   4.  นักเรียน นักศึกษา จะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เม่ือ 

4.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
4.2 ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ก าหนด ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน 
4.3 ลาออก 

     -2- 



4.4 ถึงแก่กรรมหรือร่างกายทุพลภาพไม่สามารถท าการศึกษาต่อไปได้ 
4.5 สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

ก) ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ข) ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา 
ค) ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือของทางราชการ หรือประพฤติ

ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถานศึกษา หรือประพฤติตนเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ง) ต้องโทษคดีอาญา โดยค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาท 
จ) ขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เรียนตามที่ก าหนดไว้ 
ฉ) สถานศึกษาตรวจสอบภายหลังพบว่าส าเนาเอกสารต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 

                5.  ผู้ปกครองให้สัญญาว่า จะอบรมสั่งสอน ตักเตือน นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม
ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ 
                6. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาแจ้งให้ทราบด้วยความ
เต็มใจ 
    7. เพื่อเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะ
มาพบทันที หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาเรียกให้นักเรียน นักศึกษา
เปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่ หรือด าเนินการลงโทษนักเรียน นักศึกษาตามกรณีความผิดได้ทันที โดยไม่ต้องพบผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป 
   8. ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบ        
ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่แล้วแต่กรณี  
   9. ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน ตามหลักสูตร ในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกประการ 
 10. .ถ้านักเรียน นักศึกษา ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ไม่ว่าใน หรือ นอกสถานศึกษาหรือในระหว่างที่นักเรียน 
นักศึกษา ฝึกงานภายในหรือนอกสถานศึกษา ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือบุ คคลภายนอกก็ดี 
หรือความเสียหายกรณีอ่ืน ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วผู้ปกครองยินยอม 
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามิต้อง
เรียกร้องให้นักเรียน นักศึกษาช าระหนี้ก่อน และหากมีการผ่อนเวลาช าระหนี้ตามสัญญาตลอดไปจนกว่าส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจะได้รับช าระหนี้เสร็จสิ้น 

  11. ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างเวลาทีน่กัเรียน นักศึกษาต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่ 
          หนังสือสัญญานี ท าขึ นเป็น 2 ฉบับ  โดยสถานศึกษายึดถือไว้หนึ่งฉบับ และผู้ปกครองยึดถือไว้อีกหนึ่งฉบับ  
ทุกฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญานี เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็นส าคัญ 
 
                                                                           (ลงชื่อ).......................................................... 
                    (นายสุรเดช  สมศรีโย) 
             ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 

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

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



รหัสประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา 

 

รหัสประจ าตัว............................................. 
ระดับ..............สาขางาน............................. 
ปีการศึกษา................................................. 

 

ใบมอบตัว 
     วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  
        เขียนที่     วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี                             
       วันที่....................เดือน..................................พ.ศ................. 
 

 ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง).................................................................... .....................................อายุ..............................ปี 
อาชีพ...................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่......... ..  .......หมู่ที่.....  .......หมู่บ้าน...................................... 
ถนน.............................ซอย....................ต าบล..............................อ าเภอ.....................................จังหวัด................................ 
ขอท าใบมอบตัว นาย/นางสาว............................................................ให้เป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
โดยยอมรับเป็นผู้ปกครองของ นาย/นางสาว.....................................................................ซึง่เก่ียวข้องเป็น................................ 
 โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ของ นาย/นางสาว..........................................................................................   
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