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ประวัตขิ้อมูลนักศึกษา                      

สมัครเรียนสาขาวิชา.......................................สาขางาน........................................... ระดับ   ปวช.    ปวส. 
1.ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล.............................................................................. .......................เพศ...........  วัน/เดือน/ปีเกิด............/................/.............. 
เชื้อชาติ.......................  สัญชาติ...................  ศาสนา................. หมู่เลือด................    น้ำหนัก..............กก.   สว่นสูง..............ซม.      
เลขบัตรประจำตัวประชาชน ----        ชื่อเล่น................................................   
จังหวัดที่เกิด............................................ อำเภอที่เกิด..........................................ตำบลที่เกิด..................................................  
เป็นบุตรคนที่.............   มีพ่ี.............คน    มีน้อง................คน   จำนวนพ่ี-น้องเรียนอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้...............คน 
โรคประจำตัว......................................................................................  ตำหนิ........................................................................... 
ความพิการ   ไม่พิการ   พิการประเภท....................................ความสามารถพิเศษ.............................................................. 
ยานพาหนะ     ไม่มีรถส่วนตัว    มีรถส่วนตัวประเภทรถ......................................................ทะเบียน................. .................... 
ชื่อเพ่ือนสนิท............................................................... ........................................ เบอร์โทรศัพท์.................................. ....................... 
ที่อยู่เพ่ือนสนิท..................................................................... ...................................................................................................... .......... 
 

2. ข้อมูลการศึกษา 
ชื่อสถานศึกษาท่ีจบ.....................................................................................   ม.3   ม.6   ปวช.   รัฐบาล  เอกชน 
สถานที่ตั้งสถานศึกษาจังหวัด..............................................................  อำเภอ........................................................ 
รหัสประจำตัวจากสถานศึกษาเดิม................................................ชุดที่ใบ ปพ 1.............................. เลขท่ี ปพ 1...... ........................ 
วันที่จบการศึกษา........../.........../..........  หน่วยการเรียน...........................  เกรดเฉลี่ยสะสม.....................................  
 

3. ข้อมูลผู้ปกครอง(ตามทะเบียนบ้าน) 
ชื่อ-สกุล บิดา(ผู้ให้กำเนิด)..............................................................................................สถานภาพ    มีชีวิต  เสียชีวิต 
ความพิการ    ไม่พิการ    พิการ ประเภท..............................อาชีพ.........................................รายได้.................บาท/เดือน   
ชื่อ-สกุล มารดา(ผู้ให้กำเนิด).................................................................................. ........สถานภาพ    มีชีวิต  เสียชีวิต 
ความพิการ    ไม่พิการ    พิการ ประเภท..............................อาชีพ.........................................รายได้... ..............บาท/เดือน   
บ้านเลขท่ี.................หมูที่..........ชื่อหมู่บ้าน...............................................ซอย....................ถนน......................ตำบล....... ................. 
อำเภอ.......................................จังหวัด........................... .......รหัสไปรษณีย์........................เบอร์โทรศัพท์.......................................... 
สถานภาพสมรส บิดา - มารดา   อยู่ด้วยกัน   แยกกันอยู่   หย่าร้าง   บิดาหรือมารดาแต่งงานใหม่     

 บิดาหรือมารดาหรือทั้งสองถึงแก่กรรม    อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................ 
 

รหัสประจำบ้าน  11 หลัก(ดูจากทะเบียนบ้าน)  
 

ข้อมูลผู้ปกครองท่ีสามารถติดต่อได้ 
ชื่อ-สกุล ...............................................................................................อาชีพ.................... ...................รายได้.................บาท/เดือน 
ความสัมพันธ์กับนักศึกษา...............................บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน........ .................................................. 
ตำบล......................................อำเภอ....................................จังหวัด..................................เบอร์โทรศัพท์........................................... 

   

     รูปถ่าย 



แผนที่บ้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ชื่อนักศึกษา.............................................................................................................สาขาวิชา.......................................... 
 

ระดับชั้น  ปวช. / ปวส.  ปีที่  1         เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ - 
บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่..........ชื่อหมู่บ้าน............................................... ............................................................... 
ตำบล...............................................อำเภอ....................... ...........จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์................. 
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สาขาวิชา........................................... 
ระดับ.......................ชั้นปีที่ .............. 

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 
แบบรายงานตัวเข้าเรียน   ประจำปีการศึกษา..................... 

 
 
 

ข้าพเจ้า (นาย / นางสาว).................................................................................เกิดวันที่............เดือน.......... ..........พ.ศ......... 
เชื้อชาติ....................สัญชาติ...................ศาสนา.................. เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน............................................................. .. 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.................หมู่ที่.............  หมู่บ้าน.................................................................ตำบล................................................ .
อำเภอ.....................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์....................เบอร์โทรศัพท์............................................... 
 

บิดาชื่อ........................................................................บ้านเลขที่............หมู่ที่.......ตำบล..... .......................อำเภอ..............................
จังหวัด.............................เบอร์โทรศัพท์............................อาชีพ.................................................รายได้ต่อเดือน.........................บาท 
 

มารดาชื่อ.....................................................................บ้านเลขที่............หมู่ที่ .......ตำบล............................อำเภอ..............................
จังหวัด.............................เบอร์โทรศัพท์............................อาชีพ.................................................รายได้ต่อเดือน................ .........บาท 
 

ก่อนเข้าเรียน ณ สถานศึกษาแห่งนี้  ข้าพเจ้าสอบไล่ได้ชั้น........................ได้คะแนนเฉลี่ย................ 
จากโรงเรียน /วิทยาลัย...............................................................................อำเภอ........................... .........จังหวัด............................... 
ผู้ส่งเสียให้ข้าพเจ้าเรียนมีความเก่ียวข้องเป็น.............................มีรายได้ต่อเดือน.............................บาท 
 

ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อสะดวกที่สุด  ชื่อผู้ปกครอง................................................................................................................ ............... 
บ้านเลขท่ี................หมู่ที่.............  หมู่บ้าน...............................................ตำบล........ ............................อำเภอ..................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์..................เบอร์โทรศัพท์.............................  ขอรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษา  
สาขาวิชา.........................................................ระดับ.............ชั้นปีที่  1   ในขณะที่ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ   
ข้าพเจ้าอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่........... หมู่บ้าน................................................ตำบล... ............................................
อำเภอ........................................จังหวัด........................................รหสัไปรษณีย์............................   ข้าพเจ้าขอให้คำม่ันสัญญาว่า   
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติดังต่อไปนี้  
ในด้านการเรียน 

1. ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนตลอดเวลา  และให้ได้รับผลดีที่สุด  เพราะข้าพเจ้าจะต้องสอบให้ได้คะแนนตามมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. ข้าพเจ้าจะไม่ขาดเรียน  เพราะข้าพเจ้าทราบดีว่า  ถ้าเวลาเรียนวิชาของข้าพเจ้าไม่ถึงร้อยละ 80  ของเวลาเรียน
ทั้งหมดแล้ว  ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิ์สอบวิชานั้นในการสอบประจำภาค  และข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องขาดเกินกว่า  3 
วัน ติดต่อกันแล้ว  ข้าพเจ้าจะแจ้งเหตุผลให้วิทยาลัยฯ ทราบทันทีทุกครั้ง 

3. ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยความเอาใจใส่  แต่จะรู้จักแบ่งเวลาไม่ให้เสียการเรียนและยินดีทำงาน
ด้วยความเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 

 
 



 
ในด้านการสังคมและการปกครอง 

1. ข้าพเจ้าจะแต่งกายให้สะอาดและถูกต้องตามระเบียบทั้งเครื่องแบบธรรมดา  และเครื่องแบบฝึกงานเสมอ 
2. ในวันหยุด  ถ้าข้าพเจ้ามาวิทยาลัยฯ  ข้าพเจ้าจะแต่งกายอย่างสุภาพ  และมีรสนิยมที่ดีเสมอ 
3. ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในงานสังคมของหมู่คณะ  และของวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี 
4. ข้าพเจ้าจะใช้เวลาว่างให้ประโยชน์แก่การศึกษา  และปรับปรุงตนเอง 
5. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้มีคุณสมบัติตามวิสัยของการศึกษาของวิทยาลัยทุกประการ  โดยเคร่งครัด  คือ 

5.1 มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
5.2 ปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  และขนบธรรมเนียมของวิทยาลัย 
5.3 รักษา  และเชิดชูเกียรติของวิทยาลัย 
5.4 ระมัดระวังรักษาทรัพย์สินของวิทยาลัย 
5.5 เป็นสุภาพชนทุกกาละและเทศะ 
5.6 มีความอุตสาหะในการเรียน  และในการทำงาน 
5.7 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
5.8 รักษาชื่อเสียงเพ่ือให้ขึ้นชื่อว่าประพฤติดี 
5.9 รักษาความสามัคคี  และร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและ  ในทางที่ดีท่ีชอบ 

6. ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่า  หากข้าพเจ้าบกพร่องทางความประพฤติ  จนเสียคะแนนความประพฤติรวมกันมากกว่า  40  
คะแนน  ในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งแล้ว  ข้าพเจ้าจะเรียนให้แผนกทะเบียนทราบภายใน  3  วัน 
 

หากข้าพเจ้าบกพร่องข้อหนึ่งข้อใด  หรือมีปัญหาใดๆ  เกิดขึ้นแล้ว  ข้าพเจ้าจะหาทางแก้ปัญหาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา  
และเจ้าหน้าที่แนะแนวของวิทยาลัย  เพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียน  ข้าพเจ้าขอรับรองด้วยความ
จริงใจว่า  ข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานี้ทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ.........................................................นักเรียน นักศึกษา 
                                                       (............................................................) 
                                                   วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.............. 

 
 
 
 
 
 

 



  ใบมอบตัว 
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 

เขียนที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 
วันที่............เดือน..............................พ.ศ.............  

 

ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครองที่มามอบตัว).....................................................................................................อายุ...................ปี  
อาชีพ.........................................................อาศัยอยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน........................ .................................... 
ซอย........................ถนน..............................ตำบล.............................. .........อำเภอ.....................................จังหวัด............................. 
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์ที่บ้าน...................................................โทรศัพท์ที่ทำงาน..... .................................................. 
ขอทำใบมอบตัว (ชื่อนักเรียน นักศึกษา)..................................................................................................ให้เป็นนักเรียน นักศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  ไว้ต่อหน้าผู้อำนวยการ  โดยยอมรับเป็นผู้ปกครองของ (ชื่อนักเรี่ยน นักศึกษา)............. 
.............................................................................ซึ่งเก่ียวข้องเป็น.............................. ....................ของข้าพเจ้า 
  

โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ของ (ชื่อนักเรียน นักศึกษา)..................................................................................... 
ทั้งในด้านความประพฤติ  การเล่าเรียน  และพยายามตักเตือนให้ประพฤติตามคำสอน  ข้อบังคับและระเบียบวินัย  ของสถานศึกษา
ด้วยดีทุกประการ  และข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบชำระเงินบำรุงการศึกษา  ค่าหน่วยกิต  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ (ชื่อนักเรียน นักศึกษา) 
..............................................................................และถ้าหาก (ชื่อนักเรียน นักศึกษา)........................................................................ 
ทำความเสียหายใดๆ  เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลใด  หรือทางสถานศึกษา  ข้าพเจ้ารับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทุกกรณี 
  

อนึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่างๆ  ของสถานศึกษาแห่งนี้  เป็นอย่างดีแล้ว  และมีความเห็นชอบ 
ทุกประการ  จึงได้มอบตัว (ชือ่นักเรียน นักศึกษา)............................................................................................................................. . 
พร้อมหลักฐานสำเนาใบสุทธิ หรือ รบ. สำเนาทะเบียนบ้าน   สด.9 (ถ้ามี)  ให้เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้    
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 

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

 

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

 

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

 

 
 

 
 



ปีการศึกษา……….…….. 
ระดับ    ปวช. 

  ปวส. 

หนังสอืสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรยีน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 

 

เขียนที่  วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ........... 

 

อาศัยคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2537  โดย  นางสาวกาญจนา  เงื่อนกลาง  ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  ผู้รับมอบอำนาจจากกรมอาชีวศึกษา  ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา  ที่ 594/2537  
ลงวันที่  1 มีนาคม  2537  ซึ่งต่อไปนี้สัญญาเรียก “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ฝ่ายหนึ่งกับ  (ชื่อผู้ปกครองท่ีมา
มอบตัว).......................................................................................................................  อายุ...............ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่..............
หมู่ที่.......... ซอย........................... ถนน................................. ตำบล............................................ อำเภอ.....................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์...................................... อาชีพ.............................................
ตำแหน่ง.................................... ระดับ................ สังกัด............................................. บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประชาชนเลขท่ี
...........................................................  ออกให้ที่..............................................................  วนั..........เดือน.....................พ.ศ............... 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ปกครอง”  ตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครอง  และขอค้ำประกัน (ชื่อนักเรียน นักศึกษา)................. 
..................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“นักเรียน นักศึกษา”ทุกฝ่ายได้ตกลงกันทำสัญญาไว้ ดังมีข้อความดังนี้ 

1. สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษาตกลงรับ(ชื่อนักเรียน นักศึกษา)......................................................................... 
เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  เพ่ือทำการศึกษาตามหลักสูตร (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง) 
   ปวช.     ปวส.   ตั้งแต่วันที่............เดือน..................................พ.ศ................   เป็นต้นไป 

2. ผู้ปกครองจะควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษา  ไม่ให้กระทำผิดทางอาญา  เช่น  ก่อการทะเลาะวิวาท  การพกพาอาวุธ   
การเสพยาเสพติด  การมียาเสพติดไว้ในครอบครอง  การกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  
หากฝ่าฝืน  ยินยอมให้วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  ดำเนินการลงโทษสถานหนัก 

3. ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา  ได้อ่านกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับต่างๆ  ที่แนบท้ายสัญญานี้เข้าใจโดยตลอด  และ   
สัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  หากฝ่าฝืน  ยินยอมให้วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ       
ปริสุทฺโธ  ดำเนินการลงโทษตามกฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับนั้นๆ  ทุกประการ 

4. ผู้ปกครองจะควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ร่วมชุมนุมประท้วง  หรือ  เรียกร้องในสิ่งใดๆ  ในการบริหาร 
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ หากฝ่าฝืน  ยินยอมให้วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  ดำเนินการลงโทษสถานหนัก 

5. นักเรียน นักศึกษา  จะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา  เมื่อ 
5.1 ตาย  หรือร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถทำการศึกษาต่อไปได้ 
5.2 กระทำความผิดร้ายแรง  หรือกระทำผิดระเบียบข้อบังคับของ วิทยาลัยเทคนิคหลว งพ่อคูณ ปริสุทฺโธ                

ซึ่งคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  มีมติให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
5.3 เป็นตัวการในการร่วมชุมนุมประท้วง  หรือเรียกร้องในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  

 



5.4 ไม่มาลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา  ภายใน 15 วัน  หลังจากปิดการลงทะเบียน  หรือขาด
เรียนติดต่อกันเกิน  15  วัน  โดยไม่มีเหตุผล 

5.5 ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 
5.6 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

6. ผู้ปกครองให้สัญญาว่า  จะอบรมสั่งสอน  ตักเตือนนักเรียน นักศึกษา  ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีศีลธรรม 
ขยนัหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ 

7. ผู้ปกครองให้สัญญาว่า  จะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  และ  เข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ  
ปริสุทฺโธ  แจ้งให้ทราบด้วยความเต็มใจ 

8. เพ่ือเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกันเมื่อวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ 
ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะมาทันที  หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  ผู้ปกครองยินยอมให้วิทยาลัยเทคนิคหลวง
พ่อคูณ ปริสุทฺโธ เรียกให้นักเรียน นักศึกษา  เปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่  หรือดำเนินการลงโทษนักเรียน นักศึกษา  ตามกรณีความผิด
ในทันที  โดยไม่ต้องพบผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป 

9. ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญาว่า จะแจ้งให้วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสฺทโธ 
ทราบภายใน  15  วัน  นับแต่วันย้ายที่อยู่  หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่แล้วแต่กรณี 

10. ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษา  เข้ามาฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการ  นักเรียน นักศึกษา จะต้องปฏิบัติ 
ตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกำหนด  หรือเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้นๆ ทุกประการ 

11. ถ้านักเรียน นักศึกษา  ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  ไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษา หรือในระหว่างที่นักเรียน 
นักศึกษา  ออกฝึกงานภายในหรือนอกสถานศึกษา  ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการ  หรือ  บุคคลภาย 
นอกก็ดี  หรือความเสียหายกรณีอ่ืนๆ  อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว  ผู้ปกครอง
ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มิต้องเรียกร้องให้นักเรียน นักศึกษา  ชำระหนี้ 
ก่อนและหากมีการผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ถือว่าผู้ปกครองได้ตกลงยินยอมในการผ่อนชำระหนี้ด้วยทุกครั้ง  
และยังคงรับเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญา  ตลอดไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้น 

12. ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันในระหว่างเวลาที่นักเรียน นักศึกษา  ต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่ 
 

หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ โดยวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  ยึดถือไว้ฉบับหนึ่ง   และผู้ปกครอง 
ยึดถือไว้อีกฉบับหนึ่งทุกฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากัน  
และกันเป็นสำคัญ 

 
 

ลงชื่อ..............................................................สถานศึกษา  
                        (นางสาวกาญจนา  เงื่อนกลาง)  

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 

 

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

 

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


