
 
ประกาศรายชื่อ ผูผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 

โครงการความรวมมือกับบริษัท SCG จำกัด (มหาชน) Living Solution Expert  
-------------------------------------------- 

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกับ บริษัท SCG จำกัด (มหาชน) ไดรวมลงนาม
บันทึกความรวมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเสิศทางดาน
ชางกอสราง (Excellent Center) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเปดรับนักศึกษาเขาศึกษา
ตอระดับประกาศนียบัตรวิซาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางกอสราง ภายใตโครงการ Living Solution Expert 
แลวนั ้น วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ขอประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังน้ี 
 
                            ลำดับที่                  ช่ือ – สกุล         

1  นายนวพล  บุญครอง 
2  นางสาวเอมีดา  ปาทาน 
3  นางสาวจิราพัชร  บุตรเเสน 
4  นางสาวสุธิดา  ยอมิน 

 
 
ใหผูมีรายชื่อตามประกาศ ปฏิบัติดังนี้ 
 
 การรายงานตัว (ระบบออนไลน) ตั้งแตวันนี้ - วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ 2564   
  - รายงานตัวทาง https://forms.gle/wiLw197uBYMm5H5R8 หรือ scan QR Code 
ดานลาง 

- ดาวนโหลดเอกสารการมอบ และกรอกขอมูลใหครบถวน (ตัวบรรจง) พรอมแนบเอกสาร
ตามที่กำหนด สงเอกสารมายังวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยจาหนาซอง
จดหมายสงถึง 

 
 

 
 
 
 
 

  
ประชุมผูปกครองและมอบตัว (กำหนดวัน เวลาในภายหลัง) 

/หลักฐานที่นักเรียน.... 

ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
เลขท่ี 76 ถนนระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 

(โครงการ Living Solution Expert, SCG) 

-เอกสารสำคัญของทางราชการ หามพับ- 



 
-2- 

 

หลักฐานที่นักเรียน นักศึกษาตองสง ใหเรียงตามลำดับดังนี้ 
1. ประวัตินักเรียน นักศึกษาที่กรอกขอมูลครบถวน ชัดเจน พรอมติดรูปถาย 

2. ใบมอบตัว นักเรียน นักศึกษา พรอมลงช่ือครูที่ปรึกษาและผูปกครองใหครบถวน 

3. หนังสือสัญญาค้ำประกันการเปนนักเรียน นักศึกยา ลงชื่อรับรองใหครบถวน 

4. หนังสือมอบอำนาจ (ถา บิดา/มารดา ไมสามารถมาทำสัญญาดวยตนเอง) 
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูเรียน   จำนวน 2 ฉบับ 

6. สำเนาทะเบียนบานของผูเรียน   จำนวน 1 ฉบับ 

7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา   จำนวน 4 ฉบับ (อยางละ 2 ฉบับ) 
8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูปกครอง (กรณีไมใชบิดามารดา)   จำนวน 1 ฉบับ 

9. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรยีน (ร.บ.)   จำนวน 2 ฉบับ 

10. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ตัวจริง (นำมาแสดงในวันมอบตัวและประชุมผูปกครอง) 
 

**เอกสารมีความสำคัญและจำเปนเพื่อการตรวจสอบและบันทึกขอมูลประวัติตองนำสง 

ใหครบถวน และลงช่ือรับรองทุกฉบับ 
 

 * คาใชจายในการเรียน บรษิัท SCG จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเอสซีจี รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
ตามขอตกลง 
 
     ประกาศ ณ วันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

 (นางรุจิรา  ฟูเจรญิ) 
 ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสติ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    

         QR Code รายงานตัว 



                        รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ  

       
 
 

ประวัตินักเรียน นักศึกษำ 
ข้อมูลส่วนตัวของนกัเรียน นักศึกษำ 

ช่ือ-สกุล นาย/นาง/นางสาว........................................................................................ เพศ  ชาย   หญิง  เช่ือเล่น ........................................ 

หมายเลขบตัรประชาชน ---- เกิดวนัท่ี ........  เดือน ................................ พ.ศ. ............. 
เช้ือชาติ .....................  สัญชาติ ......................  ศาสนา ......................  หมู่เลือด ..........  น ้าหนกั ........................ ก.ก.  ส่วนสูง ......................ซ.ม. 
จงัหวดัท่ีเกิด ..........................................................................  จ านวนพ่ีนอ้งทั้งหมด .......................  จ านวนพี่นอ้งท่ีก าลงัศึกษาอยู ่...................... 
ความพิการ ...........................................................................  ความสามารถพิเศษ .................................................................................................. 

ข้อมูลท่ีอยู่     เลขรหสัประจ าบา้น (จ าเป็นตอ้งกรอกให้ครบ) -- 
บา้นเลขท่ี ..........  หมู่ .........  ถนน .......................................  ต าบล/แขวง................................................  อ าเภอ/เขต ........................................... 
จงัหวดั ..........................................  รหสัไปรษณีย ์.............  เบอร์โทรศพัทบ์า้น .................................  เบอร์โทรศพัทมื์อถือ ............................... 
ข้อมูลครอบครัว 

ช่ือ-สกุล บิดา  นาย   ..........................................................................................................................  สถานภาพบิดา    มีชีวิต   เสียชีวิต   
ความพิการ ...........................................อาชีพ ...................................................................................  รายได ้........................................บาท/เดือน  

ช่ือ-สกุล บิดา นาง/นางสาว  ..............................................................................................................  สถานภาพบิดา    มีชีวิต   เสียชีวิต   
ความพิการ ...........................................อาชีพ ...................................................................................  รายได ้........................................บาท/เดือน  

สถานภาพสมรถของ บิดา/มารดา   อยูร่่วมกนั   แยกบา้นอยู ่   หยา่ร้าง  
เบอร์โทรศพัท ์ บิดา/มารดา ...................................................................................................... 
ผูป้กครองของขา้พเจา้ ( ซ่ึงเป็นบคุคลท่ีลงนามในเอกสารใบมอบตวั และ เอกสารหนงัสือสัญญาค ้าประกนัการเป็นนกัเรียน นกัศึกษา )   คือ 
ช่ือ-สกุล ผูป้กครอง นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น (กบันกัศึกษา)................................... 
อาชีพ ........................................................................ รายได ้....................... บาท/เดือน  เบอร์โทรผูป้กครอง ....................................................... 
บันทึกข้อมูลภำษำองักฤษ 
Student’s Name (ช่ือ-สกุล)..................................................................  Race (เช้ือชาติ) ........................... Nationality (สัญชาติ) ........................... 
Religion (ศาสนา) .............................. Date of Birth (วนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน ปีท่ีเกิด ค.ศ.) ..................................................................................... 
Father’s Name (ช่ือ – สกุล บิดา) .................................................................. Mother’s Name (ช่ือ – สกุล มารดา) ........................................................... 
Previous School (ช่ือสถานศึกษาเดิม) ................................................... Province (จงัหวดัสถานศึกษาเดิม) ........................................................... 
Credits (จ านวนหน่วยกิตท่ีจบสถานศึกษาเดิม) ...................................... Cumulative G.P.A (ระดบัคะแนนท่ีจบสถานศึกษาเดิม)............................................. 
** ข้อมูลผู้ปกครองให้ดูตำมบัตรประชำชน 
 
 
 
 
 

หลักฐำนที่นักเรียน นักศึกษำต้องน ำมำในวันมอบตัว ให้เรียงตำมล ำดับดังนี ้
1. ประวติันกัเรียน นกัศึกษาท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้น ชดัเจน พร้อมติดรูปถ่าย 
2. ใบมอบตวั นกัเรียน นกัศึกษา พร้อมลงช่ือครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองให้ครบถว้น 
3. หนงัสือสัญญาค ้าประกนัการเป็นนกัเรียน นกัศึกษา ลงช่ือรับรองให้ครบถว้น 
4. หนงัสือมอบอ านาจ ( ถา้ บิดา/มารดา ไม่สามารถมาท าสัญญาดว้ยตนเอง ) 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้รียน   จ านวน   2  ฉบบั  
6. ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้รียน    จ านวน 1  ฉบบั  
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนบิดาและมารดา  จ านวน   4  ฉบบั ( อยา่งละ 2 ฉบบั ) 
8. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูป้กครอง (กรณีไม่ใช่บิดามารดา) จ านวน   1  ฉบบั   
9. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.)   จ านวน 2  ฉบบั 
10. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ตวัจริง (ส าหรับกรรมการรับมอบตวัตรวจสอบและส่งคืนให้ผูเ้รียน) 

**เอกสำรมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นเพ่ือกำรตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประวัติต้องน ำส่งให้ครบถ้วน และลงช่ือรับรองทุกฉบับ 

วิทยำลัยเทคนิคดุสิต 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ติดรูป 

1 น้ิว 

ลงช่ือ................................................................ผูป้กครอง 
(..........................................................................) 
วนัท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. ................. 



                              รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 

                   
ระดับ     ปวช.    ปวส. 

 
 

หนังสือสัญญำค ำ้ประกนักำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ 
วิทยำลยัเทคนิคดุสิต  

    วนัท่ี ............  เดือน ..............................................  พ.ศ .......................... 
อาศยัอ านาจตามความในระเบียบส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2529    

ข้อ 13 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นางรุจิรา  ฟูเจริญ ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคดุสิต ผูรั้บมอบอ านาจจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามค าส่ังส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 1990/2562 ลงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงต่อไปน้ีใน
สัญญาเรียกว่า “สถำนศึกษำ” ฝ่ายหน่ึงกบั  
 นาย/นาง/นางสาว (ช่ือผูป้กครอง).........................................................................................................................อาย.ุ..............................ปี  
ตั้งบา้นเรือนอยูเ่ลขท่ี..................หมู่..................ซอย.............................ถนน...............................ต าบล/แขวง.......................................................... 
อ าเภอ/เขต ......................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.......................โทร............................................ 
อาชีพ    รับราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ   นกัธุรกิจ – คา้ขาย   เกษตรกรรม   รับจา้ง   พระ/นกับวช 
  พนกังาน/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/ลูกจา้งประจ า/ลูกจา้งชัว่คราว   ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐเกษียณ 
   ไม่ประกอบอาชีพ   อื่นๆ.................................................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง..................................................สถานท่ีท างาน........................................................................เบอร์โทรศพัท.์...........................................
บตัร   ประจ าตวัขา้ราชการ  บตัรประชาชน เลขท่ี..............................................................ออกให้ท่ี....................................... ซ่ึงต่อไปน้ีใน
สัญญาเรียกว่า “ผู้ปกครอง” ตกลงยินยอมเป็นผูป้กครองและขอค ้าประกนั  
           นาย/นาง/นางสาว (ช่ือนกัเรียน นกัศึกษา) .....................................................................................................................................................
นกัเรียน/นกัศึกษา ระดบั   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเก่ียวขอ้งเป็น.................................
ของ (ช่ือนกัเรียน นกัศึกษา)..................................................................ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “นักเรียน นกัศึกษำ”  ทุกฝ่ายไดต้กลงกนัท าสัญญาไวมี้
ขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
 1.สถานศึกษาตกลงรับ นาย/นาง/นางสาว (ช่ือนกัเรียน นกัศึกษา)....................................................................เขา้เป็นนกัเรียน นกัศึกษา
ของวิทยาลยัเทคนิคดุสิต เพื่อท าการศึกษาตามหลกัสูตรใน ระดบั  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ตั้งแต่วนัท่ี ........เดือน................................พ.ศ...............เป็นตน้ไป 
 2. ผูป้กครองจะควบคุมดูแลนกัเรียน นกัศึกษา ไม่ให้กระท าความผิดทางอาญา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท การพกพาอาวุธ การเสพยา
เสพติด หรือมียาเสพติดไวใ้นครอบครอง  การกระท าหรือละเวน้การกระท าท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ หากฝ่าฝืน ยินยอมให้
สถานศึกษาด าเนินการลงโทษสถานหนกั (ให้ออก ให้ยา้ย สถานศึกษา แลว้แต่กรณี) 

3. ผูป้กครองนกัเรียน นกัศึกษาไดอ้่านกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ซ่ึงแนบทา้ยสัญญาน้ีเขา้ใจโดยตลอดแลว้ และสัญญาว่าจะปกครอง
ดูแลให้นกัเรียน นักศึกษาปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษตามกฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบันั้น ๆ    
ทุกประการ 

4. นกัเรียน นกัศึกษา จะพน้สภาพจากการเป็นนกัเรียน นกัศึกษา เม่ือ 
 4.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 4.2 ผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑก์ าหนด ตามระเบียบว่าดว้ยการประเมินผลการเรียน 
 4.3 ลาออก 
 4.4 ถึงแก่กรรมหรือร่างการทุพพลภาพไม่สามารถท าการศึกษาต่อไปได ้
 4.5 สถานศึกษาส่ังให้พน้สภาพนกัเรียน นกัศึกษา ในกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 
  ก) ขาดเรียนติดต่อกนัเกินกว่า 15 วนั โดยสถานศึกษาพิจารณาแลว้ว่าไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

/ ข) ไม่มาติดต่อเพื่อ... 
 

วิทยำลัยเทคนิคดุสิต ปีกำรศึกษำ .......... 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 



 
  ข) ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนกัเรียน นกัศึกษา 
  ค) ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือของทางราชการ หรือประพฤติ
ผิดศีลธรรมอยา่งร้ายแรง จนเป็นท่ีเส่ือมเสียแก่สถานศึกษา หรือประพฤติตนเป็นภยัต่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
  ง) ตอ้งโทษคดีอาญา โดยค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จ าคุก เวน้แต่ผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีไดก้ระท าโดย
ประมาท 
  จ) ขาดพ้ืนความรู้หรือสมบติัของผูเ้รียนตามก าหนดไว ้
  ฉ) สถานศึกษาตรวจสอบภายหลงัว่าพบส าเนาเอกสารต่างๆ ไม่ถูกตอ้ง สมบูรณ์ ครบถว้น 

 5. ผูป้กครองให้สัญญาว่าจะอบรม ส่ังสอน ตักเตือน นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผูมี้ความประพฤติดี มีศีลธรรมขยนัหมัน่เพียรใน
การศึกษาเล่าเรียนอยูเ่สมอ 

6. ผูป้กครองให้สัญญาว่าจะสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  และเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานศึกษาแจง้ให้ทราบดว้ยความเตม็ใจ 
7. เพื่อเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกนั เม่ือสถานศึกษาแจง้เป็นหนงัสือให้ผูป้กครองมาพบ ผูป้กครองให้สัญญาว่าจะมาพบทนัที 

หากผูป้กครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร  ผูป้กครองยินยอมให้สถานศึกษาเรียกให้นกัเรียน นกัศึกษาเปล่ียนตวัผูป้กครองใหม่ หรือ
ด าเนินการลงโทษนกัเรียน นกัศึกษาตามกรณีความผิดไดท้นัที โดยไม่ตอ้งพบผูป้กครองก่อนอีกต่อไป 

8. ถา้ผูป้กครองยา้ยท่ีอยูห่รือมีการเปล่ียนตวัผูป้กครอง  ผูป้กครองให้สัญญาว่าจะแจง้ให้สถานศึกษาทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัยา้ย
ท่ีอยู ่หรือเปล่ียนตวัผูป้กครองใหม่แลว้แต่กรณี 

9. ในกรณีท่ีนักเรียน นักศึกษาเขา้ฝึกปฏิบติังานตามหลกัสูตรในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หรือเง่ือนไขของสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกประการ 

10. ถา้นกัเรียน นกัศึกษาไปก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพยสิ์นไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษา หรือในระหว่างท่ีนกัเรียน นกัศึกษา
ฝึกงานภายในหรือนอกสถานศึกษา ไม่ว่าความเสียหายนั้น จะเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นของทางราชการหรือบุคคลภายนอกก็ดีหรือความเสียหายกรณี
อ่ืนๆ อนัเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษาแลว้ ผูป้กครองยินยอมรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายให้แก่สถานศึกษา โดยสถานศึกษามิตอ้ง
เรียกร้องให้นกัเรียน นกัศึกษาช าระหน้ีก่อน และหากมีการผ่อนช าระหน้ีตามสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าผูป้กครองไดต้กลงยินยอมในการ
ผอ่นช าระหน้ีดว้ยทุกคร้ัง  และยงัคงรับเป็นผูค้  ้าประกนัตามสัญญาตลอดไปจนกว่าสถานศึกษาจะไดรั้บช าระหน้ีสิน 
 12. ผูป้กครองจะไม่เพิกถอนการค ้ าประกันระหว่างเวลาท่ีนักเรียน นักศึกษาตอ้งรับผิดชอบสัญญาอยู่หนังสือสัญญาน้ีท าขึ้นเป็น          

2 ฉบบั โดยสถานศึกษายึดถือไวฉ้บบัหน่ึง และผูป้กครองยึดถือไวอี้กฉบบัหน่ึง ทุกฝ่ายไดอ่้านขอ้ความในสัญญาน้ีเป็นท่ีเขา้ใจโดยตลอดแลว้  จึง
ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้กนัและกนัเป็นส าคญั 

 
 

ลงช่ือ...................................................ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
                  (นางรุจิรา  ฟูเจริญ)                
        ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคดุสิต 

 
 
ลงช่ือ..........................................................นกัเรียน นกัศึกษา 
     (.............................................................) 

 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูป้กครอง 
      (..............................................................) 
                 (ลงนามต่อหนา้เจา้หนา้ท่ี) 

 
 



                              รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 

                   
 
 

ใบมอบตัว นักเรียน นักศึกษำ 
ช่ือนกัเรียน/นกัศึกษา นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................. ..................... 

ระดบั   ปวช.      ประเภทวิชา อุสาหกรรม   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง    สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

      สาขาวิชาช่างเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน  สาขาวิชาส ารวจ 

      สาขาวิชาโยธา 
ระดบั   ปวส.      ประเภทวิชา อุสาหกรรม    สาขาวิชาช่างก่อสร้าง    สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

      สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน   สาขาวิชาส ารวจ 

      สาขาวิชาโยธา 
       มอบตัว เม่ือ วันท่ี  ...........  เดือน  ....................................  พ.ศ. ................. 
 ขา้พเจา้ (ช่ือผูป้กครอง) นาย/นาง/นางสาว...........................................................................เก่ียวขอ้งเป็น (กบันกัศึกษา).......................... 
ขอท าใบมอบตวัไวต้่อ  ผูอ้  านวยการ  วิทยาลยัเทคนิคดุสิต  ดงัน้ี  
นกัศึกษาในความปกครองของขา้พเจา้ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.............................................................................  ช่ือเล่น ......................................... 

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ----  

เกิดวนัท่ี ............  เดือน ............................................  พ.ศ. .................  ความสามารถพิเศษ ................................................................................... 
เช้ือชาติ ..........................................  สัญชาติ ...........................................   ศาสนา ...........................................  หมู่เลือด ..................................... 
บา้นเลขท่ี ............................  หมู่ ..............................  ถนน .........................................................ต าบล/แขวง ....................................................... 
อ าเภอ/เขต ........................................................................  จงัหวดั ...................................................................... รหสัไปรษณีย ์........................... 
เบอร์โทรศพัทบ์า้น ..............................................................................  เบอร์โทรศพัทมื์อถือ ................................................................................. 
ช่ือ-สกุล บิดา      .......................................................................  อาชีพ ............................................................  รายได ้.........................บาท/เดือน 
ช่ือ-สกุล มารดา  .......................................................................  อาชีพ ............................................................  รายได ้.........................บาท/เดือน 
เบอร์โทรศพัท ์ บิดา/มารดา ..................................................................................................................................................................................... 
 

เขา้เป็นนกัเรียน นกัศึกษา วิทยาลยัเทคนิคดุสิต 
 ขา้พเจา้ ขอรับเป็นผูป้กครองและขอรับรองว่าจะเป็นผูค้อยดูแลตกัเตือนให้นกัเรียน นักศึกษาผูน้ี้หมัน่ศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ ให้มี
ความประพฤติเรียบร้อยตามค าส่ังสอน ขอ้บงัคบั และระเบียบวินยัของวิทยาลยัฯ ทุกประการ 
 โดยขอเป็นผูอุ้ปถมัภค์่าเล่าเรียน  เคร่ืองแต่งกาย  และค่าอุปกรณ์การเรียนให้เพียงพอ 
 ขา้พเจา้ ขอมอบ (ช่ือนกัเรียน นกัศึกษา) นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................... 
ให้เป็นนกัเรียน นกัศึกษา วิทยาลยัเทคนิคดุสิต  ตั้งแต่น้ีเป็นตน้ไป  
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ................................................................ครูท่ีปรึกษา 
(..........................................................................) 
วนัท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. ................. 

 

ลงช่ือ................................................................ผูป้กครอง 
(..........................................................................) 
วนัท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. ................. 

 

วิทยำลัยเทคนิคดุสิต 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 



 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
เขียนท่ี ........../........../.......... 

 
วนัท่ี .......... เดือน .............................. พ.ศ. .......... 

   ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................อายุ ....................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี ............ หมู่ท่ี ............. ถนน .......................................................................... อ าเภอ .......................................................................... 
จงัหวดั ............................................................................. โทรศพัทบ์า้น ............................................... โทรศพัทมื์อถือ ....................................... 

มีฐานะเป็น  บิดา  มารดา  เป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครองของ นาย/นางสาว ....................................................................................................... 
ตามกฎหมาย ขอมอบอ านาจให้ นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................................... อายุ ................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี ............ หมู่ท่ี ............. ถนน .......................................................................... อ าเภอ .......................................................................... 
จงัหวดั ............................................................................. โทรศพัทบ์า้น ............................................... โทรศพัทมื์อถือ ....................................... 
เป็นผูมี้อ านาจในการท าสัญญาเป็นนกัเรียน นกัศึกษาของ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................... 
โดยขา้พเจา้ยอมรับผดิชอบตามสัญญาดงักล่าวเสมือนหน่ึงขา้พเจา้กระท าดว้ยตนเองทุกประการ 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ    - ถา้บิดา มารดา หรือผูใ้ชอ้  านาจปกครองตามกฎหมาย ไม่สามารถมาท าสัญญาดว้ยตนเอง จะตอ้งมีหนงัสือมอบ 
                      อ านาจตามแบบน้ี แนบติดสัญญาเสมอ 
                   - ถา้บิดา มารดา มาเป็นผูป้กครองในวนัมอบตวั ไม่ต้องใช้หนังสือฉบับนี ้
 

ลงช่ือ................................................................บิดา / มารดา /ผูม้อบอ านาจ 
       (..........................................................................) 
     วนัท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. ................. 

 

ลงช่ือ................................................................ ผูรั้บมอบอ านาจ 
       (..........................................................................) 
     วนัท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. ................. 

 

ลงช่ือ................................................................ พยาน 
       (..........................................................................) 
     วนัท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. ................. 

 

ลงช่ือ................................................................ พยาน 
       (..........................................................................) 
     วนัท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. ................. 

 

(ช่ือผูป้กครอง) 

(ช่ือบิดา/มารดา) 


