
คู่มือการใช้งานระบบรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา  
(สําหรับนักเรียน นักศึกษา) 
URL : http://regis-std.cmtc.ac.th 

หน้าแรกของเว็บไซต์  

 

 

 

 
การล๊อกอินเข้าสู่ระบบ 

 

*** สําหรับนักศึกษา สามารถล๊อกอินด้วย หมายเลขประจําตัว
ประชาชน แลว้คลิกปุ่ม เข้าระบบ  

 

 

เม่ือล๊อกอินเข้าสู่ระบบไมไ่ด้ มีข้อความ ไม่พบข้อมูล จะต้องทาํอย่างไร?   
           ลองตรวจสอบขอ้มลูหมายเลขประจําตัวประชาชน และเลขประจําตัวสาขา ว่าป้อนถูกตอ้งหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ใหโ้ทร
ติดตอ่ 053-217708 ตอ่ 713 งานทะเบียน  

เม่ือล็อกอินเข้าสู่ระบบได้แล้ว จะต้องทําอย่างไร ? 

ใหกรอกประวัตนิักเรียน นักศึกษา ใหครบทุกชอง โดยเฉพาะ ชองที่มีสัญญาลกัษณ * (ดอกจันทร)  

 

 

เม่ือบันทึกข้อมูลแล้วจะมีเมนูดังนี ้

ช่องทางเข้าสู่ระบบ 

1. ให้นักศึกษาตรวจสอบขอ้มลูที่กรอกว่า
ถูกตอ้ง/ครบถว้นหรือไม่ ถ้าถกูตอ้ง/ครบถ้วน
แล้วคลิก รับรองขอมูล   2. คลิกบันทึกข้อมลูเพื่อบันทึกประวัติ

ของนักศึกษาลงระบบ 

คลกิเขาระบบ  

ประกาศกําหนดและขั้นตอนการรายงานตัว 

คูมือการใชงานสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา 



 

สําหรับแก้ไขขอ้มลู กรณขี้อมลูท่ีบันทึกไป
ไม่ถูกตอ้ง หรอืตอ้งการเปลี่ยนข้อมลูของ
ผู้ปกครอง เมือ่มีแก้ไขขอ้มลูหลังพิมพ์
เอกสารให้ พิมพ์เอกสารใหมทุ่กรายการ 

 

คลิกจะแสดงเอกสารลงทะเบียนของ
นักศึกษา ให้นกัศึกษาพิมพ์เอกสาร และ
นําไปชําระเงินที่ธนาคารท่ีระบุใน
เอกสาร 

 

คลิกจะแสดงเอกสารประวัตขิองนักศึกษา 
ให้นักศึกษาพมิพ์เอกสารจํานวน 1 แผ่น 
และนํามาแสดงในวันมอบตัว โดยไมต่อ้ง
ลงนามในเอกสาร 

คลิกจะแสดงเอกสารมอบตัวของ
นักศึกษา ให้นกัศึกษาพิมพ์เอกสาร 
จํานวน 1 แผ่น และนํามาแสดงในวัน
มอบตัว โดยไมต่อ้งลงนามในเอกสาร 

 

คลิกจะแสดงเอกสารสัญญาค้ําประกัน ให้
นักศึกษาพิมพ์เอกสาร จํานวน 4 แผ่น 
และนํามาแสดงในวันมอบตัว โดยไมต่อ้ง
ลงนามในเอกสาร 

 

คลิกจะแสดงเอกสารใบนําสง่หรือผอ่น
ผันหลักฐาน ให้นักศึกษาพิมพ์เอกสาร 
จํานวน 1 แผ่น ทําการตรวจเช็คเอกสาร
ตามรายการในเอกสารให้ครบถ้วน และ
นํามาเอกสารทั้งหมดแสดงในวันมอบตัว 
โดยไมต่้องลงนามในเอกสาร 

 

 
เมื่อเสรจ็สิ้นตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วให้นักศึกษา คลิกออกจากระบบ 

ถ้าต้องการพิมพ์เอกสารตอ้งทําอย่างไร?  

 

 

 

 

หมายเหต ุในเครื่องคอมพวิเตอร์ต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat หรือโปรแกรมทีส่ามารถอ่านไฟล ์PDF ได้ 

งานวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม ่ 

ให้นักศึกษาคลกิเมนูเอกสารทีต่อ้งการ ไฟล์เอกสารจะเป็นรูปแบบไฟล์ PDF ไฟล์ คลิก Print 
เพื่อพิมพ์เอกสาร (เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้งานตอ้งมีเครือ่งพิมพ์ต่ออยู่พร้อมใช้งาน)  

กรณีไม่มีเคร่ืองพิมพ์ให้นักศึกษาทําการ คลิกSave เพื่อบันทึก
เอกสาร แล้วนาํไปพิมพ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นทีม่ี
เคร่ืองพิมพ์ตอ่อยู่พรอ้มใช้งาน 
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ใบมอบตัว
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ชื่อ-ชื่อสกุล___________________________________________________________________________                      นายรักชาติ    ยิ่งชีพ

รหัสประจำตัวนักศึกษา       ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

ระดับ ______________________  ปีการศึกษา _______________________________________________                    ปวช.                                                                                 2557

ประเภทวิชา ____________________________________  สาขาวิชา______________________________                       อุุตสาหกรรม                                                                                                                 ช่างยนต์ 

สาขางาน ______________________________________________ กลุ่ม__________________________                       ยานยนต์ เอ                                                                                                                            -  

เขียนที่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

                                                                                                        วันที่_________ เดือน ________________พ.ศ.__________                                                                                                                        17                                                                                                                                                   เมษายน                                                                                                                                                                                        2557

      ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง)___________________________________ อายุ______ ปี  อาชีพ___________________________                                                  นายพร้อมสุข    ยิ่งชีพ                                                                                                                            50                                                                                                                                                         รับจ้าง 

ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่_____________   หมู่ที่________    ซอย___________________ ถนน ____________________________                                    123            			                         			                                     5            			                         			                                                                9            			                         			                                                                                                               -

ตำบล/แขวง_____________________ อำเภอ/เขต_______________________ จังหวัด_______________________________                       แม่แตง                                                                                     แม่แตง                                                                                                                                                เชียงใหม่   

ขอทำใบมอบตัว(ชื่อ นักศึกษา)________________________________________ ให้เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่                                                     นายรักชาติ    ยิ่งชีพ

ไว้ต่อผู้อำนวยการ โดยยอมรับเป็นผู้ปกครองของ (ชื่อนักศึกษา)_______________________________________________  ซึ่ง                                                                                                        นายรักชาติ    ยิ่งชีพ

เกี่ยวข้องเป็น_____________________ ของข้าพเจ้า                            บุตร

      โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ของ (ชื่อนักศึกษา)_________________________________________________                                                                                                        นายรักชาติ    ยิ่งชีพ

ทั้งในด้านความประพฤติ  การเล่าเรียน  จะพยายามตักเตือนให้ประพฤติตามคำสอน ข้อบังคับและระเบียบวินัยของสถานศึกษา

ด้วยดีทุกประการ และข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบชำระเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ

(ชื่อ นักศึกษา)______________________________________________________________________________ และถ้าหาก                                  นายรักชาติ    ยิ่งชีพ

(ชื่อ นักศึกษา)______________________________________________________________________ ทำความเสียหายใด ๆ                                   นายรักชาติ    ยิ่งชีพ

เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลใด หรือของสถานศึกษา ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทุกกรณี

      อนึ่ง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษาแห่งนี้เป็นอย่างดีแล้ว และมีความเห็นชอบทุกประการ

 จึงได้มอบตัว (ชื่อ นักศึกษา)______________________________________________________________________________                                                       นายรักชาติ    ยิ่งชีพ

พร้อมหลักฐานสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ รบ. สำเนาทะเบียนบ้้าน ให้เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้   

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

                                                      (ลงชื่อ)_________________________________________ผู้ปกครอง

                                                                     (_________________________________) นายพร้อมสุข    ยิ่งชีพ

                                                     (ลงชื่อ)_________________________________________เจ้าหน้าที่รับมอบตัว

                                                                    (_________________________________) 

หมายเหตุ  ให้ผู้ปกครองมาเซ็นชื่อต่อหน้าคณะกรรมการรับมอบตัว  ในวันที่รับมอบตัวเท่านั้น



เลขลำดับสาขา                         57210199แบบบันทึกประวัตินักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่                                                                      สอบเข้า

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับ_____  ประเภทวิชา_______________________________ สาขาวิชา____________________________________________           ปวช.                                           อุุตสาหกรรม                                                                                                                           ช่างยนต์

สาขางาน________________________________________________________________________________________________                       ยานยนต์ เอ

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสประจำตัว_____________ ชื่อ-ชื่อสกุล________________________________(Eng)_________________________________                                                                      นายรักชาติ    ยิ่งชีพ                                                                                                                                                  Mr.Rukchat  Yingcheep

โทรศัพท์_____________________________  อีเมล์ ______________________________________________________________                  0899999999                                                                                          sunday@hotmail.com

เลขที่ รบ__________________________ วัน/เดือน/ปีเกิด____________________________  รหัสกลุ่ม______________________                                                                                                        01/01/2538

เชื้อชาติ________________ สัญชาติ________________ ศาสนา___________________ หมู่เลือด____________ เพศ___________               ไทย                                                              ไทย                                                                                                             พุทธ                                                                                                                                                                  A                                                                                                                                                                                                 ชาย 

น้ำหนัก____________________ ส่วนสูง____________________ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน___________________________                     56 กิโลกรัม                                                                          160 เซนติเมตร                                                                                                                                                                     9999999999999

สถานที่เกิด จังหวัด_______________________ อำเภอ_________________________ ตำบล______________________________                                  เชียงใหม่                                                                                               เมืองเชียงใหม่                                                                                                                                                             ช้างเผือก    

ชื่อเล่น_________________ เป็นบุตรคนที่____ จำนวนพี่____ จำนวนน้อง______  จำนวนพี่น้องที่เรียนในสถานศึกษานี้_________               หนึ่ง                                                                      2                                                                                              1                                                                                                                             0                                                                                                                                                                                                      1

โรคประจำตัว____________________________________  ตำหนิ____________________________________________________                             ไม่มี                                                                                                                 แผลเป็นบริเวณข้อศอกข้างขวา

ความพิการ______________________________________ ความสามารถพิเศษ__________________________________________                             ไม่พิการ                                                                                                                                        ด้านกีฬา

ประเภทรถที่ใช้ในการเดินทาง________________________________________________________________________________                                                       รถจักรยานยนต์      ทะเบียนรถ  กขค123ชม 

ชื่อเพื่อนสนิท___________________________________   โทรศัพท์เพื่อนสนิท_________________________________________                             นายสุขสันต์  บันเทิง                                                                                                                                       0811234567

ที่อยู่เพื่อนสนิท_______________________________________________(Place of Birth)_________________________________                             9 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200                                                                                                                                                Chiang Mai, Thailand

ข้อมูลการศึกษา

ชื่อสถานศึกษาเดิม_____________________________________________(Eng)________________________________________                                   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                                                                                                                  Yupparaj Wittayalai School

ประเภทสถานศึกษา___________________________________  จังหวัด_______________________________________________                                    รัฐบาล                                                                                                                       เชียงใหม่   

อำเภอ____________________________ รหัสประจำตัวเดิม_______________  ชุดที่ใบ ร.บ._________  เลขที่ใบ ร.บ.__________              เมืองเชียงใหม่                                                                                                      12345                                                                                                                                                       00004                                                                                                                                                                                                123456 

วันที่จบ___________________________ ผลการเรียน__________ คะแนนเฉลี่ยที่ได้__________ ระดับการศึกษา______________                31 มีนาคม 2556                                                                                                                                                                                                                                            3.00                                                                                                                                                                                              ม.3

วันที่เข้ารับศึกษา____________________ หน่วยกิตที่โอน____________  เข้าศึกษาภาคเรียนที่_______ ปีการศึกษา_____________                            17  เมษายน  2557                                                                                                                                                                                                                                                             1                                                                                                                                                                                                     2557                       

ประเภทของนักศึกษา________________________________________  เข้ารับการศึกษาโดย_______________________________                                           ปกติ                                                                                                                                                            สอบเข้า  

ข้อมูลผู้ปกครอง

ชื่อบิดา_________________________________(Eng)_____________________________ สถานภาพ________________________                     นาย พร้อมสุข      ยิ่งชีพ                                                                                                                     Mr.Promsook  Yingcheep                                                                                                                                                                                                 อยู่ด้วยกัน                 

ความพิการ_____________________________ อาชีพ_________________________________ รายได้/เดือน__________________                       ไม่พิการ                                                                                                     รับจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                10,000  บาท       

ชื่อมารดา_______________________________(Eng)_____________________________ สถานภาพ________________________                     นาง พร้อมเพรียง      ยิ่งชีพ                                                                                                                     Mrs.Prompriang  Yingcheep                                                                                                                                                                                                 อยู่ด้วยกัน                 

ความพิการ_____________________________ อาชีพ_________________________________ รายได้/เดือน__________________                       ไม่พิการ                                                                                                     รับจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                10,000  บาท       

บ้านเลขที่___________ หมู่_____ หมู่บ้าน__________________________ ซอย____________ ถนน________________________                   123                                                            5                                                                                                                                                                                      -                                                                                                                                                                                                         9                                                                                                                                                                                                                       -           

จังหวัด_____________________________ อำเภอ_____________________________ ตำบล______________________________                เชียงใหม่                                                                                         แม่แตง                                                                                                                                                                                                                                           แม่แตง          

รหัสไปรษณีย์______________________ โทรศัพท์___________________________  รหัสบ้าน____________________________                           50150                                                                                                   0845555555                                                                                                                                                                                                                                                           12345678900       

สถานะภาพสมรสของบิดามารดา_______________________________________________                                                           อยู่ด้วยกัน  

ชื่อผู้ปกครอง______________________________________________________________________________________________                               นายพร้อมสุข      ยิ่งชีพ        

บ้านเลขที่___________ หมู่_____ หมู่บ้าน__________________________ ซอย____________ ถนน________________________                   123                                                            5                                                                                                                                                                                    -                                                                                                                                                                                                          9                                                                                                                                                                                                                       -           

จังหวัด_____________________________ อำเภอ_____________________________ ตำบล______________________________                เชียงใหม่                                                                                         แม่แตง                                                                                                                                                                                                                                           แม่แตง          

รหัสไปรษณีย์______________________ โทรศัพท์___________________________  ความสัมพันธ์________________________                           50150                                                                                                   0895622233                                                                                                                                                                      บิดา       

อาชีพ_____________________________ รายได้/เดือน________________________                รับจ้าง                                                                                                            10,000  บาท   

                                                                                                      ลงชื่อ_____________________________ นักเรียน นักศึกษา  
                                                                                                                         นายรักชาติ    ยิ่งชีพ              
หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้แจ้งงานทะเบียนและอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 15 วัน พร้อมหลักฐาน
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สัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

เขียนที่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

                                                                                                        วันที่_________ เดือน ________________พ.ศ.__________                                                                                                                        17                                                                                                                                                   เมษายน                                                                                                                                                                                        2557

                 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2529

ข้อ 13   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย  นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการการอาชีวศึกษา                    ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่  1994/2552

ลงวันที่  10   พฤศจิกายน   2552         ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า         สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    ฝ่ายหนึ่ง

กับ (ชื่อผู้ปกครอง) _______________________________ อายุ________ปี  ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่__________ หมู่________                                       นายพร้อมสุข    ยิ่งชีพ                                                                                                            50                                                                                                                                                                123                                                                                                                                                                                         5  

ซอย__________ถนน_____________________  ตำบล/แขวง___________________ อำเภอ/เขต_____________________           9                                       -                                                                                                      แม่แตง                                                                                                                                                                 แม่แตง   

จังหวัด_________________________ โทรศัพท์______________________ อาชีพ________________________________                เชียงใหม่                                                                                   0895622233                                                                                                                                       รับจ้าง

ตำแหน่ง_______________________ ระดับ______________ สังกัด_________________________ เงินเดือน__________                 -                                                                           -                                                                                                                 -                                                                                                                                                                                    10,000 บาท

บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประชาชนเลขที่___________________________ ออกให้ที่___________________________                                                                               5099558848896                                                                                                                                                 แม่แตง

เมื่อวันที่_____ เดือน____________ พ.ศ._______ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ปกครอง   ตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครองและ                03                                    กุมภาพันธ์                                                                    2544

ขอค้ำประกัน___________________________ นักเรียน นักศึกษา  ระดับ__________ สาขางาน______________________                            นายรักชาติ    ยิ่งชีพ                                                                                                                        ปวช.                                                                                                                                                            ยานยนต์ เอ

โดยเกี่ยวข้องเป็น____________ ของ___________________________ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า นักเรียน นักศึกษา ทุกฝ่ายได้ตกลง                                บิดา                                                                นายรักชาติ    ยิ่งชีพ

กันทำสัญญาไว้ดังมีข้อความดังต่อไปนี้

      1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตกลงรับ_________________________________ เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา                                                                                         นายรักชาติ    ยิ่งชีพ

ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  เพื่อทำการศึกษาตามหลักสูตร______________ สาขางาน____________________________                                                                                                      ปวช.                                                                                                                                                  ยานยนต์ เอ

ตั้งแต่วันที่__________ เดือน______________________ พ.ศ.________________ เป็นต้นไป                         17                                                      เมษายน                                                                                                        2557

      2. ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาได้อ่านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้เข้าใจโดยตลอดแล้ว  และ

สัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด   หากฝ่าฝืนยินยอมให้สถานศึกษาดำเนินการ    ลงโทษ

ตาม กฎหมาย  ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น ๆ ทุกประการ

      3. ผู้ปกครองจะควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาไม่ให้ร่วมชุมนุมประท้วง    หรือเรียกร้องในสิ่งใด ๆ ในการบริหารสถานศึกษา

หากฝ่าฝืนผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาดำเนินการลงโทษสถานหนัก

      4. นักเรียน นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาเมื่อ

          4.1 ตายหรือร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถทำการศึกษาต่อไปได้
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          4.2 กระทำความผิดทางอาญาร้ายแรง  หรือกระทำผิดระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างร้ายแรง  ซึ่งคณะกรรมการ

                สถานศึกษามีมติให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

          4.3 เป็นตัวการในการร่วมชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้องในสถานศึกษา

          4.4 ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดตามระเบียบการประเมินผลการเรียน

          4.5 ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผล

          4.6 ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 25 คะแนน   2 ครั้ง

          4.7 ประพฤติผิดระเบียบของวิทยาลัยหลังจากมีภาคทัณฑ์กับทางวิทยาลัย

      5. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรมสั่งสอนตักเตือนนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีความประพฤติดีมีศีลธรรม   ขยันหมั่นเพียรใน

การศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ

      6. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาและจะเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาแจ้งให้ทราบด้วยความเต็มใจ

      7. เพื่อเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะมาพบ

ทันที   หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร    ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาเรียกให้นักเรียน นักศึกษาเปลี่ยนตัว

ผู้ปกครองใหม่  หรือดำเนินการลงโทษนักเรียน นักศึกษาตามกรณีความผิดได้ทันที  โดยไม่ต้องพบผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป

      8. ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนผู้ปกครอง  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่

วันย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่ แล้วแต่กรณี

      9. ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา  ต้องปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกประการ 

      10. ถ้านักเรียน นักศึกษาไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษาหรือในระหว่างที่นักเรียน นักศึกษา

ออกฝึกงานภายในหรือภายนอกสถานศึกษา ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือบุคคลภายนอกก็ดี หรือ

ความเสียหายกรณีอื่น ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว ผู้ปกครองยินยอมรับผิดชดใช้

ค่าเสียหายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น    โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามิต้องเรียกร้องให้นักเรียน

นักศึกษาชำระหนี้ก่อน  และหากมีการผ่อนชำระหนี้ด้วยทุกครั้ง   และยังคงรับเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญา  ตลอดไปจนกว่าสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะรับชำระหนี้เสร็จสิ้น

      11. ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันในระหว่างเวลาที่นักเรียน นักศึกษาต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่

      หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ โดยสถานศึกษายึดถือไว้หนึ่งฉบับ และผู้ปกครองยึดถือไว้อีกหนึ่งฉบับ ทุกฝ่ายได้อ่านข้อความ

ในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็นสำคัญ

                                                  (ลงชื่อ)_________________________________________สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                                                                 (               นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง               ) 

                                                  (ลงชื่อ)_________________________________________นักเรียน นักศึกษา

                                                                 (_________________________________) นายรักชาติ    ยิ่งชีพ

                                                   (ลงชื่อ)_________________________________________ผู้ปกครอง

                                                                  (_________________________________) นายพร้อมสุข    ยิ่งชีพ

หมายเหตุ  ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองมาเซ็นชื่อต่อหน้าคณะกรรมการรับมอบตัว  ในวันที่รับมอบตัวเท่านั้น



เลขลำดับสาขา                       57210199

สัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

เขียนที่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

                                                                                                        วันที่_________ เดือน ________________พ.ศ.__________                                                                                                                        17                                                                                                                                                   เมษายน                                                                                                                                                                                        2557

                 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2529

ข้อ 13   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย  นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการการอาชีวศึกษา                    ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่  1994/2552

ลงวันที่  10   พฤศจิกายน   2552         ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า         สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    ฝ่ายหนึ่ง

กับ (ชื่อผู้ปกครอง) _______________________________ อายุ________ปี  ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่__________ หมู่________                                       นายพร้อมสุข    ยิ่งชีพ                                                                                                            50                                                                                                                                                                123                                                                                                                                                                                         5  

ซอย__________ถนน_____________________  ตำบล/แขวง___________________ อำเภอ/เขต_____________________           9                                       -                                                                                                      แม่แตง                                                                                                                                                                 แม่แตง   

จังหวัด_________________________ โทรศัพท์______________________ อาชีพ________________________________                เชียงใหม่                                                                                   0895622233                                                                                                                                       รับจ้าง

ตำแหน่ง_______________________ ระดับ______________ สังกัด_________________________ เงินเดือน__________                 -                                                                           -                                                                                                                 -                                                                                                                                                                                    10,000 บาท

บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประชาชนเลขที่___________________________ ออกให้ที่___________________________                                                                               5099558848896                                                                                                                                                 แม่แตง

เมื่อวันที่_____ เดือน____________ พ.ศ._______ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ปกครอง   ตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครองและ                03                                    กุมภาพันธ์                                                                    2544

ขอค้ำประกัน___________________________ นักเรียน นักศึกษา  ระดับ__________ สาขางาน______________________                            นายรักชาติ    ยิ่งชีพ                                                                                                                        ปวช.                                                                                                                                                            ยานยนต์ เอ

โดยเกี่ยวข้องเป็น____________ ของ___________________________ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า นักเรียน นักศึกษา ทุกฝ่ายได้ตกลง                                บิดา                                                                นายรักชาติ    ยิ่งชีพ

กันทำสัญญาไว้ดังมีข้อความดังต่อไปนี้

      1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตกลงรับ_________________________________ เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา                                                                                         นายรักชาติ    ยิ่งชีพ

ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  เพื่อทำการศึกษาตามหลักสูตร______________ สาขางาน____________________________                                                                                                      ปวช.                                                                                                                                                  ยานยนต์ เอ

ตั้งแต่วันที่__________ เดือน______________________ พ.ศ.________________ เป็นต้นไป                         17                                                      เมษายน                                                                                                        2557

      2. ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาได้อ่านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้เข้าใจโดยตลอดแล้ว  และ

สัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด   หากฝ่าฝืนยินยอมให้สถานศึกษาดำเนินการ    ลงโทษ

ตาม กฎหมาย  ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น ๆ ทุกประการ

      3. ผู้ปกครองจะควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาไม่ให้ร่วมชุมนุมประท้วง    หรือเรียกร้องในสิ่งใด ๆ ในการบริหารสถานศึกษา

หากฝ่าฝืนผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาดำเนินการลงโทษสถานหนัก

      4. นักเรียน นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาเมื่อ

          4.1 ตายหรือร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถทำการศึกษาต่อไปได้
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          4.2 กระทำความผิดทางอาญาร้ายแรง  หรือกระทำผิดระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างร้ายแรง  ซึ่งคณะกรรมการ

                สถานศึกษามีมติให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

          4.3 เป็นตัวการในการร่วมชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้องในสถานศึกษา

          4.4 ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดตามระเบียบการประเมินผลการเรียน

          4.5 ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผล

          4.6 ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 25 คะแนน   2 ครั้ง

          4.7 ประพฤติผิดระเบียบของวิทยาลัยหลังจากมีภาคทัณฑ์กับทางวิทยาลัย

      5. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรมสั่งสอนตักเตือนนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีความประพฤติดีมีศีลธรรม   ขยันหมั่นเพียรใน

การศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ

      6. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาและจะเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาแจ้งให้ทราบด้วยความเต็มใจ

      7. เพื่อเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะมาพบ

ทันที   หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร    ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาเรียกให้นักเรียน นักศึกษาเปลี่ยนตัว

ผู้ปกครองใหม่  หรือดำเนินการลงโทษนักเรียน นักศึกษาตามกรณีความผิดได้ทันที  โดยไม่ต้องพบผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป

      8. ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนผู้ปกครอง  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่

วันย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่ แล้วแต่กรณี

      9. ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา  ต้องปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกประการ 

      10. ถ้านักเรียน นักศึกษาไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษาหรือในระหว่างที่นักเรียน นักศึกษา

ออกฝึกงานภายในหรือภายนอกสถานศึกษา ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือบุคคลภายนอกก็ดี หรือ

ความเสียหายกรณีอื่น ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว ผู้ปกครองยินยอมรับผิดชดใช้

ค่าเสียหายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น    โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามิต้องเรียกร้องให้นักเรียน

นักศึกษาชำระหนี้ก่อน  และหากมีการผ่อนชำระหนี้ด้วยทุกครั้ง   และยังคงรับเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญา  ตลอดไปจนกว่าสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะรับชำระหนี้เสร็จสิ้น

      11. ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันในระหว่างเวลาที่นักเรียน นักศึกษาต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่

      หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ โดยสถานศึกษายึดถือไว้หนึ่งฉบับ และผู้ปกครองยึดถือไว้อีกหนึ่งฉบับ ทุกฝ่ายได้อ่านข้อความ

ในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็นสำคัญ

                                                  (ลงชื่อ)_________________________________________สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                                                                 (               นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง               ) 

                                                  (ลงชื่อ)_________________________________________นักเรียน นักศึกษา

                                                                 (_________________________________) นายรักชาติ    ยิ่งชีพ

                                                   (ลงชื่อ)_________________________________________ผู้ปกครอง

                                                                  (_________________________________) นายพร้อมสุข    ยิ่งชีพ

หมายเหตุ  ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองมาเซ็นชื่อต่อหน้าคณะกรรมการรับมอบตัว  ในวันที่รับมอบตัวเท่านั้น



เลขลำดับสาขา                         57210199

ใบนำส่งหรือผ่อนผันหลักฐานประกอบการมอบตัว
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล______________________________________________________________________________________________                      นายรักชาติ    ยิ่งชีพ

ประเภทวิชา ___________________________________________  สาขาวิชา ________________________________________                      อุุตสาหกรรม                                                                                                                                     ช่างยนต์

ระดับ ______________________  สาขางาน _________________________________________  กลุ่ม___________________                      ปวช.                                                                                 ยานยนต์ เอ                                                                                                                                                                               -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   นำส่ง     ผ่อนผัน     รายการเอกสาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ____                                  1. ใบมอบตัว (พิมพ์จากระบบรายงานตัว)  และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (รูปที่ถ่ายในวันรายงานตัว)                                                                                                                                                                                                1 แผ่น

   ____                                  2. แบบบันทึกประวัตินักเรียน นักศึกษา (พิมพ์จากระบบรายงานตัว)                                                                                                                                                                                                1 แผ่น

   ____                                  3. สัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา (พิมพ์จากระบบรายงานตัว)                                                                                                                                                                                              4 แผ่น

   ____                                  4. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ นักเรียน นักศึกษา                                                                                                                                                                                              1 แผ่น

   ____                                  5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ บิดา ของนักเรียน นักศึกษา                                                                                                                                                                                              1 แผ่น

   ____                                  6. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ มารดา ของนักเรียน นักศึกษา                                                                                                                                                                                              1 แผ่น

   ____       ____                                                                                                                                                                                              1 แผ่น                                  7. ต้นฉบับ ปพ.1:3 ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ม.3) ที่ระบุว่าสำเร็จการศึกษา

                                      หรือ ต้นฉบับ ปพ.1 ปวช.45 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ที่ระบุว่าสำเร็จการศึกษา

                                      หรือ ต้นฉบับ ปพ.1:4 ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ม.6) ที่ระบุว่าสำเร็จการศึกษา

   ____       ____                                                                                                                                                                                              2 แผ่น                                  8. สำเนา ปพ.1:3 ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ม.3) ที่ระบุว่าสำเร็จการศึกษา

                                      หรือ สำเนา ปพ.1 ปวช.45 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ที่ระบุว่าสำเร็จการศึกษา

                                      หรือ สำเนา ปพ.1:4 ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ม.6) ที่ระบุว่าสำเร็จการศึกษา

                                  9. เอกสารอื่น ได้แก่

   ____       ____                                     9.1 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน นักศึกษา (กรณีที่ไม่มีทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดา)                                                                                                                                                                                              1 แผ่น

   ____       ____                                     9.2 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีชื่อไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน)                                                                                                                                                                                              1 แผ่น

   ____       ____                                     9.3 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ปกครองไม่ใช้บิดาหรือมารดา)                                                                                                                                                                                              1 แผ่น

   ____       ____                                     9.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา)                                                                                                                                                                                              1 แผ่น

   ____       ____                                     9.5 อื่น ๆ ....................................................................................................................................................

                        หมายเหตุ                                                   - สำเนาเอกสารที่ถ่ายจากฉบับจริง ให้รับรอง สำเนาถูกต้อง ทุกแผ่น 
                                                   - ผู้ปกครอง หมายถึง บิดาหรือมารดาที่มีรายละเอียด ในใบมอบตัวและสัญญาค้ำประกันเท่านั้น 
                                                   - กรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต อนุโลมให้ผู้อุปการะหรือญาติที่ดูแลเป็นผู้ปกครองได้
                                                   - กรณีผู้ปกครองที่เป็นบิดาหรือมารดา ไม่สามารถมามอบตัวได้ให้ผู้รับมอบอำนาจกรอกรายละเอียด
                                                     ในใบมอบตัวและสัญญาค้ำประกันเท่านั้น 
                                                   ให้นำส่งวันที่  20  พฤษภาคม  2557 ที่ห้องทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

   (ลงชื่อ)________________________________                                      (ลงชื่อ)________________________________ 

                (___________________________)                                                        (___________________________)                        นายพร้อมสุข    ยิ่งชีพ                                                                                                                                         นายรักชาติ    ยิ่งชีพ

                            ผู้ปกครอง                                                                                                 นักเรียน นักศึกษา

                                                                                                                     (ลงชื่อ)________________________________

                                                                                                                                (___________________________) 

                                                                                                                                         เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน 
หมายเหตุ  ให้ผู้ปกครองมาเซ็นชื่อต่อหน้าคณะกรรมการรับมอบตัว  ในวันที่รับมอบตัวเท่านั้น
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