
 

 

 

 

 

 

เอกสารชมรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 

 

ใบสมัคร 
 

สมาชิกชมรม............................................................................ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพสอง 
 

                                                     วิทยาลัยการอาชีพสอง 
                                           วันที่.............เดือน...............................พ.ศ................... 

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว....................................................................................เป็นนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น.......................สาขาวิชา................................สาขางาน............................รหัสนักศึกษา........................
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง 

เกิดวันที่............เดือน.................พ.ศ..................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่.............หมู่ที.่................
ตรอก/ซอย................................แขวง/ต าบล.............................เขต/อ าเภอ..........................จังหวัด.................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.............................. 

ชื่อบิดา.................................................ชื่อมารดา....................................................ข้าพเจ้าขอสมัคร
เป็นสมาชิกชมรม......................................................................... ......................................................................... 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง โดยให้สัญญาว่า 

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าจะบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริง 
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในคติพจน์ และปฏิบัติตามค าขวัญ ด้วยหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ของ

องค์การตลอดไป 
 
 

ลงชื่อ.........................................................................ผู้สมัคร 
       (.....................................................................) 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 



เอกสารหมายเลข ๒ 
 
     

 

 
 

แบบแสดงความจ านงของนักเรียน นักศึกษา 
ขอจัดตั้งชมรม………………………………..……………………………………………… 

ระดับสถานศึกษา  
วิทยาลัยการอาชีพสอง 
---------------------------------- 

วิทยาลัยการอาชีพสอง 
                                                                       วันที่...............เดือน............................พ.ศ.............. 

 

เรื่อง    ขอแสดงความจ านงจัดตั้งชมรม……………………………………………….………………………...ระดับสถานศึกษา 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง 
 

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ และ วิทยาลัยการอาชีพสองได้ประกาศให้ทราบแล้วนั้น ข้าพเจ้า 
นักเรียน นักศึกษา ผู้มีชื่อข้างท้ายหนังสือนี้  ได้ทราบระเบียบดังกล่าว และเข้าใจวัตถุประสงค์  หลักการ  สิทธิ
หน้าที่ของสมาชิก  และวิธีด าเนินงานแล้ว  ประสงค์จะขอให้วิทยาลัยการอาชีพสอง ด าเนินการประกาศจัดตั้ง
ชมรม........................................................................................................ ขึ้น เพ่ือข้าพเจ้านักเรียน 
นักศึกษาจะได้สมัครเป็นสมาชิกของชมรม……………………………….………………………………….……..…….…….ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและกรุณาด าเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูง 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
          ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)                     ลายมือชื่อ        (ต าแหน่ง) 
๑. ……………………………………… ……………       .................................    ................................................. 
๒. ……………………………………… ……………       .................................    .................................................    
๓. …………………………………………………       .................................    .................................................    
๔. ……………………………………… ……………       .................................    .................................................    
๕. ……………………………………… ……………       .................................    .................................................    
๖. ……………………………………… ……………       .................................    .................................................    
๗. ……………………………………… ……………       .................................    .................................................    
๘. ……………………………………… ……………       .................................    .................................................    



          ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)                     ลายมือชื่อ        (ต าแหน่ง) 
๙. ……………………………………… ……………       .................................    .................................................    
๑๐. ……………………………………… ……………       .................................    .................................................    
๑๑. ……………………………………… ……………       .................................    .................................................    
๑๒. ……………………………………… ……………       .................................    .................................................    
๑๓. ……………………………………… ……………       .................................    .................................................    
๑๔. ……………………………………… ……………       .................................    .................................................    
๑๕. ……………………………………… ……………       .................................    .................................................    
๑๖. ……………………………………… ……………       .................................    .................................................    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพสอง 
เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

------------------------------------------------------  
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านชมรมวิชาชีพขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย  

วิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นไปด้วยดี และสอดคล้องกับระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
พ.ศ. ๒๕๕๗  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   วิทยาลัยการอาชีพสอง     

จึงแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 
๑. ชมรม............................................................................................ 
๑.๑ ชื่อ-สกุล..........................................................    ครูที่ปรึกษา 
๑.๒ ชื่อ-สกุล..........................................................    ครูที่ปรึกษา 
๑.๓ ชื่อ-สกุล..........................................................    ครูที่ปรึกษา 
๑.๔ ชื่อ-สกุล..........................................................    ครูที่ปรึกษา 

     
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
 

.............................................................. 
(นายวัฒน์สัณห์   วังสาร) 

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยการอาชีพสอง 

 
 
 

 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 



 
 

 
 

 
 

ใบสมัคร 
เพื่อรับการเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานชมรม……………………………..………………… 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพสอง  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

หมายเลข (ผู้สมัคร)......................................... 
 

๑. ข้าพเจ้า ชื่อ .................................. นามสกุล .......................................สาขาวิชา......................................  
ชั้นปี .............................................กลุ่ม/ห้อง ....................................................... 

๒. ขอยื่นใบสมัครเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ของ องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพสอง   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีร่ะบุไว้ในแนวปฏิบัติประกอบ ระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓๑ ทุกประการ 

๔. ข้าพเจ้าให้สัญญาว่า หากได้รับการเลือกตั้งจะปฏิบัติตามระเบียบฯ ด้วยความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร เพ่ือ      
ความเจริญก้าวหน้าขององค์การฯ ทุกประการ 

๕. พร้อมกันนี้ข้าพเจ้ามีค ารับรองเรื่องความประพฤติจากครูที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม/ห้อง และครูที่ปรึกษาชมรม
วิชาชีพที่ข้าพเจ้าสังกัด ตามท่ีปรากฏข้างล่างนี้แล้ว 

 
   ลงชื่อ                   ผู้สมัคร 

(..............................................................) 
     ……..……../………………./…..……… 

 
 

   ลงชื่อ                                 ครทูี่ปรึกษาชมรม  
 (......................................................) 

     ……..……../………………./…….…..… 

 
 
 
 
 

รูปถ่าย 

ผู้สมคัร 

ขนาด ๑ นิ้ว 

เอกสารหมายเลข ๔ 



 
 

 

 
 
       ชมรม............................................................ 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                                                                          วิทยาลัยการอาชีพสอง 

       วันที่..........เดือน.............................พ.ศ................ 
 

เรื่อง  รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพสอง 

  ตามท่ีชมรม............................................................................ องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพสอง ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพชุดใหม่                   
ในวันที่ ........... เดือน.......................พ.ศ...............นั้น 

การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏผลตามล าดับดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อ-สกุล......................................................... ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นป.ี..............ได้ .......... คะแนน 
๒. ชื่อ-สกุล......................................................... ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นป.ี..............ได้ .......... คะแนน 

๓. ชื่อ-สกุล......................................................... ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นป.ี..............ได้ .......... คะแนน 

๔. ชื่อ-สกุล......................................................... ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นป.ี..............ได้ ......... . คะแนน 

๕. ชื่อ-สกุล......................................................... ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นป.ี..............ได้ .......... คะแนน 

๖. ชื่อ-สกุล......................................................... ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นป.ี..............ได้ . ......... คะแนน 

๗. ชื่อ-สกุล......................................................... ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นป.ี..............ได้ .......... คะแนน 

๘. ชื่อ-สกุล......................................................... ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นป.ี........... ...ได้ .......... คะแนน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอให้แจ้งครทูี่ปรึกษาขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย วิทยาลัยการอาชีพสอง เพ่ือด าเนินการตามแนวปฏิบัติต่อไป 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 

 

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

                                                  ครูที่ปรึกษาชมรม 

เอกสารหมายเลข ๕ 



 
 

 

 
 
 
 

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพสอง 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชมรม…………………………………………………………………..... 

 
   เพ่ือให้การด าเนินงานของชมรมวิชาชีพ ภายใต้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    
วิทยาลัยการอาชีพสอง สามารถด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรมที่วางไว้  อาศัยแนวปฏิบัติประกอบ 
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ไทย            
พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗   คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
วิทยาลัยการอาชีพสอง จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชมรม..................................................................
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย  

 ๑....................................................................................................ประธานชมรม 
 ๒....................................................................................................รองประธานชมรม 
 ๓.....................................................................................................กรรมการ  
 ๔.....................................................................................................เหรัญญิก 
 ๕.....................................................................................................ปฏิคม 
 ๖.....................................................................................................นายทะเบียน 
 ๗……………………………………………………………………..………..….ประชาสัมพันธ์ 
 ๘......................................................................................................เลขานุการ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
 
          ..................................................... 

 (นายวัฒน์สัณห์   วังสาร) 
     ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย       

           วิทยาลัยการอาชีพสอง 
 

เอกสารหมายเลข ๖ 


