(ปวช.ปกติ)

อศท. ๑๙

เลขประจําตัวผู้สอบ



ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ=ว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา
ใบสมัครเพือเข้ าศึกษาต่ อระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประจําปี การศึกษา 2564
1. ชือผูส้ มัคร  นาย  นาง  นางสาว......................................................................................................อายุ.....................ปี

เลขบัตรประชาชน     
2. เกิดวันที....................................เดือน............................................พ.ศ. ..........................สัญชาติ...................ศาสนา..................
3. สถานทีติดต่อได้สะดวกทีสุด บ้านเลขที..............................หมูที...........................หมู่บา้ น.......................................................
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...........................................................
หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน/ทีทาํ งาน)........................................................................โทรศัพท์ (มือถือ)..........................................
4. กําลังศึกษา/จบการศึกษา ม.3 โรงเรี ยน…………………………………………..จังหวัด................................เกรดเฉลีย..........
5. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะสมัครในสาขางาน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เลือกเพียง 1 สาขางาน เท่ านั0น)
 สาขางานการผลิตพืช
 สาขางานช่างเกษตร
 สาขางานการผลิตสัตว์
 สาขางานการเกษตร
 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
 สาขางานธุรกิจเกษตร
 สาขางานผลิตสัตว์น= าํ
6. ข้าพเจ้าได้นาํ หลักฐานมายืนพร้อมใบสมัคร ดังนี=
 สําเนาทะเบียนแสดงผลการเรี ยน หรื อหนังสื อรับรอง จํานวน 3 ใบ
 รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ=ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ้าน ของ  ตนเอง  บิดา  มารดา อย่ างละ 1 ใบ
 สําเนาบัตรประชาชน ของ  ตนเอง  บิดา  มารดา  ผูป้ กครอง (ผูป้ กครองไม่ใช่บิดา/มารดา) อย่ างละ 1 ใบ
 หลักฐานอืนๆ (ถ้ามี)  สู ติบตั ร ใบมรณะบัตร ของ  บิดา  มารดา อย่ างละ 1 ใบ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐาน และข้อมูลในใบสมัครนี=เป็ นความจริ งทุกประการ (ให้ รับรองสํ าเนาถูกต้ องในเอกสารทุกใบ)

ลงชือ....................................................................ผูส้ มัคร
(.........................................................)
.........../.........../...........
.............................................เจ้าหน้าทีผรู ้ ับสมัคร
............../................./..................

(ปวช.อศ.กช.)
เลขประจําตัวผู้สอบ



อศท. ๑๙
ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ=ว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา
ใบสมัครเพือเข้ าศึกษาต่ อระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประจําปี การศึกษา 2564
1. ชือผูส้ มัคร  นาย  นาง  นางสาว......................................................................................................อายุ.....................ปี

เลขบัตรประชาชน     
2. เกิดวันที....................................เดือน............................................พ.ศ. ..........................สัญชาติ...................ศาสนา..................
3. สถานทีติดต่อได้สะดวกทีสุด บ้านเลขที..............................หมูที...........................หมู่บา้ น.......................................................
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...........................................................
หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน/ทีทาํ งาน)........................................................................โทรศัพท์ (มือถือ)..........................................
4. กําลังศึกษา/จบการศึกษา ม.3 โรงเรี ยน…………………………………………..จังหวัด................................เกรดเฉลีย..........
5. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะสมัครในสาขางาน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เลือกเพียง 1 สาขางาน เท่ านั0น)
 สาขางานการผลิตพืช
 สาขางานการผลิตสัตว์
6. ข้าพเจ้าได้นาํ หลักฐานมายืนพร้อมใบสมัคร ดังนี=
 สําเนาทะเบียนแสดงผลการเรี ยน หรื อหนังสื อรับรอง จํานวน 3 ใบ
 รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ=ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ้าน ของ  ตนเอง  บิดา  มารดา อย่ างละ 1 ใบ
 สําเนาบัตรประชาชน ของ  ตนเอง  บิดา  มารดา  ผูป้ กครอง (ผูป้ กครองไม่ใช่บิดา/มารดา) อย่ างละ 1 ใบ
 หลักฐานอืนๆ (ถ้ามี)  สู ติบตั ร ใบมรณะบัตร ของ  บิดา  มารดา อย่ างละ 1 ใบ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐาน และข้อมูลในใบสมัครนี=เป็ นความจริ งทุกประการ (ให้ รับรองสํ าเนาถูกต้ องในเอกสารทุกใบ)

ลงชือ....................................................................ผูส้ มัคร
(.........................................................)
.........../.........../...........
.............................................เจ้าหน้าทีผรู ้ ับสมัคร
............../................./..................

(ปวช.ทัณฑสถาน)
เลขประจําตัวผู้สอบ



อศท. ๑๙
ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ=ว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา
ใบสมัครเพือเข้ าศึกษาต่ อระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประจําปี การศึกษา 2564
1. ชือผูส้ มัคร  นาย  นาง  นางสาว......................................................................................................อายุ.....................ปี

เลขบัตรประชาชน     
2. เกิดวันที....................................เดือน............................................พ.ศ. ..........................สัญชาติ...................ศาสนา..................
3. สถานทีติดต่อได้สะดวกทีสุด บ้านเลขที..............................หมูที...........................หมู่บา้ น.......................................................
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...........................................................
หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน/ทีทาํ งาน)........................................................................โทรศัพท์ (มือถือ)..........................................
4. กําลังศึกษา/จบการศึกษา ม.3 โรงเรี ยน…………………………………………..จังหวัด................................เกรดเฉลีย..........
5. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะสมัครในสาขางาน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 สาขางานการผลิตพืช
6. ข้าพเจ้าได้นาํ หลักฐานมายืนพร้อมใบสมัคร ดังนี=
 สําเนาทะเบียนแสดงผลการเรี ยน หรื อหนังสื อรับรอง จํานวน 3 ใบ
 รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ=ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ้าน ของ  ตนเอง  บิดา  มารดา อย่ างละ 1 ใบ
 สําเนาบัตรประชาชน ของ  ตนเอง  บิดา  มารดา  ผูป้ กครอง (ผูป้ กครองไม่ใช่บิดา/มารดา) อย่ างละ 1 ใบ
 หลักฐานอืนๆ (ถ้ามี)  สู ติบตั ร ใบมรณะบัตร ของ  บิดา  มารดา อย่ างละ 1 ใบ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐาน และข้อมูลในใบสมัครนี=เป็ นความจริ งทุกประการ (ให้ รับรองสํ าเนาถูกต้ องในเอกสารทุกใบ)

ลงชือ....................................................................ผูส้ มัคร
(.........................................................)
.........../.........../...........
.............................................เจ้าหน้าทีผรู ้ ับสมัคร
............../................./..................

(ปวส.ปกติ)
เลขประจําตัวผูส้ อบ


อศท. ๑๙

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ=ว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา
ใบสมัครเพือเข้ าศึกษาต่ อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั0นสู ง (ปวส.) ประจําปี การศึกษา 2564
1. ชือผูส้ มัคร  นาย  นาง  นางสาว..................................................................................................อายุ.....................ปี
เลขบัตรประชาชน     
2. เกิดวันที....................................เดือน............................................พ.ศ. ..........................สัญชาติ...................ศาสนา..................
3. สถานทีติดต่อได้สะดวกทีสุด บ้านเลขที..............................หมูที...........................หมู่บา้ น.......................................................
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...........................................................
หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน/ทีทาํ งาน)........................................................................โทรศัพท์ (มือถือ)..........................................
4. กําลังศึกษา/จบการศึกษา  ม.6  ปวช. โรงเรี ยน/วิทยาลัย…………………………….จังหวัด.....................เกรดเฉลีย......
5. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะสมัครในสาขาวิชา (เลือกเพียง 1 สาขางาน เท่ านั0น)
 สาขาวิชาพืชศาสตร์
 สาขางานพืชไร่  สาขางานพืชสวน
 สาขาวิชาสั ตว์ ศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร
 สาขาวิชาเพาะเลีย0 งสั ตว์ นํ0า สาขางานเพาะเลี=ยงสัตว์น= าํ
6. ข้าพเจ้าได้นาํ หลักฐานมายืนพร้อมใบสมัคร ดังนี=
 สําเนาทะเบียนแสดงผลการเรี ยน หรื อหนังสื อรับรอง จํานวน 3 ใบ
 รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ=ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รู ป
 สําเนาทะเบียนบ้าน ของ  ตนเอง  บิดา  มารดา อย่ างละ 1 ใบ
 สําเนาบัตรประชาชน ของ  ตนเอง  บิดา  มารดา  ผูป้ กครอง (ผูป้ กครองไม่ใช่บิดา/มารดา) อย่ างละ 1 ใบ
 หลักฐานอืนๆ (ถ้ามี)  สู ติบตั ร ใบมรณะบัตร ของ  บิดา  มารดา อย่ างละ 1 ใบ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐาน และข้อมูลในใบสมัครนี=เป็ นความจริ งทุกประการ (ให้ รับรองสํ าเนาถูกต้ องในเอกสารทุกใบ)
ลงชือ....................................................................ผูส้ มัคร
(.........................................................)
.........../.........../...........
.....................................................เจ้าหน้าทีผรู ้ ับสมัคร
…..…./…………/……

(ปวส.ภาคสมทบ ศูนย์ วทิ ยาลัย)
อศท. ๑๙

เลขประจําตัวผูส้ อบ


ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ=ว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา
ใบสมัครเพือเข้ าศึกษาต่ อระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั0 นสู ง (ปวส.) ประจําปี การศึกษา 2564
1. ชือผูส้ มัคร  นาย  นาง  นางสาว..................................................................................................อายุ.....................ปี
เลขบัตรประชาชน     
2. เกิดวันที....................................เดือน............................................พ.ศ. ..........................สัญชาติ...................ศาสนา..................
3. สถานทีติดต่อได้สะดวกทีสุด บ้านเลขที..............................หมูที...........................หมู่บา้ น.......................................................
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...........................................................
หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน/ทีทาํ งาน)........................................................................โทรศัพท์ (มือถือ)..........................................
4. กําลังศึกษา/จบการศึกษา  ม.6  ปวช. โรงเรี ยน/วิทยาลัย…………………………….จังหวัด.....................เกรดเฉลีย......
5. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะสมัครในสาขาวิชา (เลือกเพียง 1 สาขางาน เท่ านั0น)
 สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน
 สาขาวิชาสั ตว์ ศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์
6. ข้าพเจ้าได้นาํ หลักฐานมายืนพร้อมใบสมัคร ดังนี=
 สําเนาทะเบียนแสดงผลการเรี ยน หรื อหนังสื อรับรอง จํานวน 3 ใบ
 รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ=ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รู ป
 สําเนาทะเบียนบ้าน ของ  ตนเอง  บิดา  มารดา อย่ างละ 1 ใบ
 สําเนาบัตรประชาชน ของ  ตนเอง  บิดา  มารดา  ผูป้ กครอง (ผูป้ กครองไม่ใช่บิดา/มารดา) อย่ างละ 1 ใบ
 หลักฐานอืนๆ (ถ้ามี)  สู ติบตั ร ใบมรณะบัตร ของ  บิดา  มารดา อย่ างละ 1 ใบ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐาน และข้อมูลในใบสมัครนี=เป็ นความจริ งทุกประการ (ให้ รับรองสํ าเนาถูกต้ องในเอกสารทุกใบ)
ลงชือ....................................................................ผูส้ มัคร
(.........................................................)
.........../.........../...........
.....................................................เจ้าหน้าทีผรู ้ ับสมัคร
…..…./…………/……

(ปวส.ทัณฑสถาน)

อศท. ๑๙

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ=ว

เลขประจําตัวผู้สอบ


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา
ใบสมัครเพือเข้ าศึกษาต่ อระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั0 นสู ง (ปวส.) ประจําปี การศึกษา 2564
1. ชือผูส้ มัคร  นาย  นาง  นางสาว..................................................................................................อายุ.....................ปี
เลขบัตรประชาชน     
2. เกิดวันที....................................เดือน............................................พ.ศ. ..........................สัญชาติ...................ศาสนา..................
3. สถานทีติดต่อได้สะดวกทีสุด บ้านเลขที..............................หมูที...........................หมู่บา้ น.......................................................
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...........................................................
หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน/ทีทาํ งาน)........................................................................โทรศัพท์ (มือถือ)..........................................
4. กําลังศึกษา/จบการศึกษา  ม.6  ปวช. โรงเรี ยน/วิทยาลัย…………………………….จังหวัด.....................เกรดเฉลีย......
5. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะสมัครในสาขาวิชา
 สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน
6. ข้าพเจ้าได้นาํ หลักฐานมายืนพร้อมใบสมัคร ดังนี=
 สําเนาทะเบียนแสดงผลการเรี ยน หรื อหนังสื อรับรอง จํานวน 3 ใบ
 รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ=ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รู ป
 สําเนาทะเบียนบ้าน ของ  ตนเอง  บิดา  มารดา อย่ างละ 1 ใบ
 สําเนาบัตรประชาชน ของ  ตนเอง  บิดา  มารดา  ผูป้ กครอง (ผูป้ กครองไม่ใช่บิดา/มารดา) อย่ างละ 1 ใบ
 หลักฐานอืนๆ (ถ้ามี)  สู ติบตั ร ใบมรณะบัตร ของ  บิดา  มารดา อย่ างละ 1 ใบ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐาน และข้อมูลในใบสมัครนี=เป็ นความจริ งทุกประการ (ให้ รับรองสํ าเนาถูกต้ องในเอกสารทุกใบ)
ลงชือ....................................................................ผูส้ มัคร
(.........................................................)
.........../.........../...........
.....................................................เจ้าหน้าทีผรู ้ ับสมัคร
…..…./…………/……

(ปวส.ทวิภาคี)

อศท. ๑๙

เลขประจําตัวผูส้ อบ


ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ=ว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา

ใบสมัครเพือเข้ าศึกษาต่ อระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั0 นสู ง (ปวส.) ประจําปี การศึกษา 2564
1. ชือผูส้ มัคร  นาย  นาง  นางสาว..................................................................................................อายุ.....................ปี
เลขบัตรประชาชน     
2. เกิดวันที....................................เดือน............................................พ.ศ. ..........................สัญชาติ...................ศาสนา..................
3. สถานทีติดต่อได้สะดวกทีสุด บ้านเลขที..............................หมูที...........................หมู่บา้ น.......................................................
ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...........................................................
หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน/ทีทาํ งาน)........................................................................โทรศัพท์ (มือถือ)..........................................
4. กําลังศึกษา/จบการศึกษา  ม.6  ปวช. โรงเรี ยน/วิทยาลัย…………………………….จังหวัด.....................เกรดเฉลีย......
5. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะสมัครในสาขาวิชา (เลือกเพียง 1 สาขางาน เท่ านั0น)
 สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน
 สาขาวิชาสั ตว์ ศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์
 สาขาวิชาเพาะเลีย0 งสั ตว์ นํ0า สาขางานเพาะเลี=ยงสัตว์น= าํ
 สาขาวิชาช่ างกลเกษตร สาขางานช่างกลเกษตร(คูโบต้า)
6. ข้าพเจ้าได้นาํ หลักฐานมายืนพร้อมใบสมัคร ดังนี=
 สําเนาทะเบียนแสดงผลการเรี ยน หรื อหนังสื อรับรอง จํานวน 3 ใบ
 รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ=ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รู ป
 สําเนาทะเบียนบ้าน ของ  ตนเอง  บิดา  มารดา อย่ างละ 1 ใบ
 สําเนาบัตรประชาชน ของ  ตนเอง  บิดา  มารดา  ผูป้ กครอง (ผูป้ กครองไม่ใช่บิดา/มารดา) อย่ างละ 1 ใบ
 หลักฐานอืนๆ (ถ้ามี)  สู ติบตั ร ใบมรณะบัตร ของ  บิดา  มารดา อย่ างละ 1 ใบ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐาน และข้อมูลในใบสมัครนี=เป็ นความจริ งทุกประการ (ให้ รับรองสํ าเนาถูกต้ องในเอกสารทุกใบ)
ลงชือ....................................................................ผูส้ มัคร
(.........................................................)
.........../.........../...........
.....................................................เจ้าหน้าทีผรู ้ ับสมัคร
…..…./…………/……

อศท. ๒๑

ปี การศึกษา 256..................

รหัสประจําตัว 
(สําหรับเจ้าหน้าที)
ระดับ
 ปวช.
 ปวส.
สั ญญาคํา0 ประกันการเป็ นนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา
เขียนที วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา
วันที…………………………………………………….

อาศัย อํานาจตามความในระเบี ยบสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาว่า ด้วยการบริ หารสถานศึ กษา พ.ศ.
๒๕๒๙ ข้อ ๑๓ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดย นายพิชิต วงศ์คาํ ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสี มา ผูร้ ับมอบอํานาจจากเลขาธิ การคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ตามคําสังคณะกรรมการการอาชี วศึกษาที ศธ. ๒
oo๒/๒๕๕๙ ลงวันที ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ งต่อไปนี=ในสัญญาเรี ยกว่า “สถานศึกษา” ฝ่ ายหนึงกับ
 นาย  นาง  นางสาว (ชือผูป้ กครอง)............................................................................อายุ .............. ปี
ตั=งบ้านเรื อนอยูเ่ ลขที..................หมู่ที..........ซอย.............................ถนน..................................ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................โทรศัพท์……………………
อาชีพ  รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  นักธุรกิจ-ค้าขาย  เกษตรกรรม  รับจ้าง
 พนักงาน/เจ้าหน้าทีของรัฐ/ลูกจ้างประจํา/ลูกจ้างชัว คราว  ข้าราชการ/พนักงานของรัฐเกษียณ
 พระ/นักบวช  ไม่ประกอบอาชีพ  อืนๆ (ระบุ)......................................................................................
ตําแหน่ง....................................................สถานทีทาํ งาน .................................................. เบอร์โทรศัพท์..................................
บัตร  บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวข้าราชการ เลขที..............................ออกให้ที.......................................
ซึ งต่อไปนี= ในสัญญาเรี ยกว่า “ผู้ปกครอง” ตกลงยินยอมเป็ นผูป้ กครองและขอคํ=าประกัน  นาย  นาง  นางสาว
.....................................................................นักเรี ยนนักศึกษา ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั=นสู ง (ปวส.) โดยเกียวข้องเป็ น....................... ของ  นาย  นาง  นางสาว.....................................................
ซึ งต่อไปนี=เรี ยกว่า “นักเรียนนักศึกษา” ทุกฝ่ ายได้ตกลงกันทําสัญญาไว้มีขอ้ ความต่อไปนี=
๑. สถานศึกษาตกลงรับ  นาย  นาง นางสาว .......................................................................................เข้า
เป็ นนักเรี ยนนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา เพือศึกษาตามหลักสู ตรระดับ  ประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั=นสู ง (ปวส.) ตั=งแต่วนั ที..............เดือน..................พ.ศ. ................. เป็ นต้นไป
๒. ผูป้ กครองจะควบคุมดูแลนักเรี ยนนักศึกษา ไม่ให้กระทําความผิดทางอาญา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท การพกพา
อาวุธ การเสพยาเสพติด หรื อมียาเสพติดไว้ในครอบครอง การกระทํา หรื อละเว้นการกระทําทีเกียวกับความมัน คงปลอดภัย
ของประเทศ หากฝ่ าฝื นยินยอมให้สถานศึกษาดําเนินการลงโทษสถานหนัก (ให้ออก ให้ยา้ ยสถานศึกษา แล้วแต่กรณี )

๓. ผูป้ กครองนักเรี ยนนักศึกษา ได้อ่านกฎ ระเบียบ ข้อบังขับต่างๆ ซึ งแนบท้ายสัญญานี=เข้าใจโดยตลอดแล้ว และ
สัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นกั เรี ยนนักศึกษาปฏิ บตั ิตามอย่างเคร่ งครัด หากฝ่ าฝื นยินยอมให้สถานศึกษาดําเนิ นการลงโทษ
ตามกฎ ระเบียบ หรื อข้อบังคับนั=นๆ ทุกประการ
๔. นักเรี ยนนักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา เมือ
๔.๑ สําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
๔.๒ ผลการเรี ยนตํากว่าเกณฑ์กาํ หนด ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยน
๔.๓ ลาออก
๔.๔ ถึงแก่กรรมหรื อร่ างกายทุพพลภาพไม่สามารถทําการศึกษาต่อไปได้
๔.๕ สถานศึกษาสัง ให้พน้ สภาพนักเรี ยนนักศึกษา ในกรณี หนึงต่อไปนี=
ก) ขาดเรี ยนติดต่อกันเกิน ๑๕ วัน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข) ไม่มาติดต่อเพือรักษาสภาพนักเรี ยนนักศึกษา
ค) ประพฤติฝ่าฝื นระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรื อสถานประกอบการ หรื อของทางราชการ
หรื อประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงจนเป็ นทีเสื อมเสี ยแก่สถานศึกษา หรื อประพฤติตนเป็ นภัยต่อความสงบเรี ยบร้อยของ
บ้านเมือง
ง) ต้องโทษคดี อาญา โดยคําพิ พากษาของศาลถึ งที สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ ความผิดลหุ โทษหรื อ
ความผิดทีได้กระทําโดยประมาท
จ) ขาดพื=นความรู ้หรื อคุณสมบัติของผูเ้ รี ยนตามทีกาํ หนดไว้
ฉ) สถานศึกษาตรวจสอบภายหลังพบว่าสําเนาเอกสารต่างๆไม่ถูกต้อง สมบรู ณ์ ครบถ้วน
๕. ผูป้ กครองให้สัญญาว่าจะอบรม สังสอน ตักเตื อน นักเรี ยนนักศึ กษาให้เป็ นผูม้ ี ความประพฤติ ดี มีศีลธรรม
ขยันหมัน เพียรในการศึกษาเล่าเรี ยนอยูเ่ สมอ
๖. ผูป้ กครองให้สญ
ั ญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และเข้าร่ วมกิจกรรมทีสถานศึกษาแจ้งให้ทราบด้วย
ความเต็มใจทันที
๗. เพือเป็ นผลดี ต่อการปกครองดูแลร่ วมกัน เมื อสถานศึ กษาแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผูป้ กครองมาพบ ผูป้ กครองให้
สัญญาว่าจะมาพบทันที หากผูป้ กครองละเลยโดยปราศจากเหตุอนั สมควร ผูป้ กครองยินยอมให้สถานศึกษาเรี ยกให้นกั เรี ยน
นักศึ กษา

เปลียนตัวผูป้ กครองใหม่ หรื อดําเนิ นการลงโทษนักเรี ยน นักศึ กษาตามกรณี ความผิดได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งพบ

ผูป้ กครองก่อนอีกต่อไป
๘. ถ้าผูป้ กครองย้ายทีอยู่หรื อมีการเปลียนตัวผูป้ กครอง ผูป้ กครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบภายใน
๑๕ วัน นับตั=งแต่วนั ย้ายทีอยู่ หรื อเปลียนตัวผูป้ กครองใหม่แล้วแต่กรณี
๙. ในกรณี ทีนกั เรี ยนนักศึกษาเข้าฝึ กปฏิบตั ิงานตามหลักสู ตรในสถานประกอบการ นักเรี ยนนักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรื อเงือนไขของสถานประกอบการนั=นๆ ทุกประการ

๑o. ถ้านักเรี ยนนักศึ กษาไปก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินไม่ว่าในหรื อนอกสถานศึกษา หรื อในระหว่างที
นักเรี ยนนักศึ กษาฝึ กงานภายในหรื อนอกสถานศึ กษา ไม่ว่าความเสี ยหายนั=นจะเกิ ดขึ= นแก่ทรั พย์สินของทางราชการหรื อ
บุคคลภายนอกก็ดี หรื อความเสี ยหายกรณี อืนๆ อันเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่สถานศึกษาแล้ว ผูป้ กครองยินยอมรับ
ผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สถานศึกษา โดยสถานศึกษามิตอ้ งเรี ยกร้องให้นกั เรี ยนนักศึกษาชําระหนี= ก่อน และหากมีการ
ผ่อนเวลาชําระหนี= ตามสัญญาไม่ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่าผูป้ กครองได้ตกลงยินยอมในการผ่อนชําระหนี= ดว้ ยทุกครั=ง และยังคง
รับเป็ นผูค้ = าํ ประกันตามสัญญาตลอดไปจนกว่าสถานศึกษาจะได้รับชําระหนี=สิน
๑๑. ผูป้ กครองจะไม่เพิกถอนการคํ=าประกันระหว่างเวลาทีนกั เรี ยนนักศึกษาต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่
หนังสื อสัญญานี=ทาํ ขึ=นเป็ น ๒ ฉบับ โดยสถานศึกษายึดถือไว้ฉบับหนึ ง และผูป้ กครองยืดถือไว้อีกฉบับ ทุกฝ่ ายได้
อ่านข้อความในสัญญานี=เป็ นทีเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็ นสําคัญ

(ลงชือ)....................................................สถานศึกษา
(..................................................)
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา
(ลงชือ)..............................................นักเรี ยน/นักศึกษา
(..................................................)
(ลงชือ)........................................................ผูป้ กครอง
(...................................................)
(ลงนามต่อเจ้าหน้าที)

อศท. ๒๒

รหัสประจําตัว 
ใบมอบตัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา
เขียนที วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา
วันที………….เดือน……………………………..พ.ศ……………
ข้าพเจ้า (ชือผูป้ กครอง)  นาย  นาง  นางสาว ……………………………………………อายุ…………ปี
อาชีพ…………………………ตั=งบ้านเรื อนอยูบ่ า้ นเลขที…………หมู่…….ถนน…………..........ตําบล/แขวง………………
อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด…………………………………….ขอทําใบมอบตัว  นาย  นาง  นางสาว
....................................................................................ให้เป็ นนักเรี ยนนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา
จังหวัดนครราชสี มา ไว้ต่อผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา โดยยอมรับเป็ นผูป้ กครองของ  นาย
 นาง  นางสาว…………………………………………..…………….……...ซึ งเกียวข้องเป็ น……………...ของข้าพเจ้า
โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในเรื องต่าง ๆ ของ  นาย  นาง  นางสาว ………………..………………………...
ทั=งในด้านความประพฤติ การเล่าเรี ยน และพยายามตักเตือนให้ประพฤติตามคําสอน ข้อบังคับ และระเบียบวินยั ของ
สถานศึกษาด้วยดีทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบชําระเงินบํารุ งการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
 นาย  นาง  นางสาว ………………………….………………………………….…. และถ้าหาก  นาย  นาง
 นางสาว .............................................................ความเสี ยหายใดๆ เกียวกับทรัพย์สินของบุคคลใด หรื อทางสถานศึกษา
ข้าพเจ้ารับชดใช้ค่าเสี ยหายทีเกิดขึ=นนั=นทุกกรณี
อนึง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษาแห่งนี=เป็ นอย่างดีแล้ว และมีความเห็นชอบ
ทุกประการ จึงได้มอบตัว  นาย  นาง  นางสาว ……………………………………………………………………
พร้อมหลักฐานสําเนาใบสุ ทธิ หรื อ รบ. สําเนาทะเบียนบ้าน สด.9 (ถ้ามี) ให้เข้าเป็ นนักเรี ยนนักศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี=
ตั=งแต่วนั นี=เป็ นต้นไป

(ลงชือ)………………………………………………..ผูป้ กครอง
(……………………………………………..)
(ลงชือ)……………………………………………….พยาน
(……………………………………………..)
(ลงชือ)……………………………………………….ผูร้ ับสมัคร
(……………………………………………..)

อศท. ๒๕

ประวัตนิ ักเรียน – นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา

รู ปถ่าย
ขนาด 1นิ=ว

1. ประวัตสิ ่ วนตัว (เขียนตัวบรรจง)
ชือ – สกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว ................................................................................................................
ชื อ – สกุล* (ภาษาอังกฤษ)  Mr.  Mrs.  Miss………………………………….…………………………………..…
วัน/เดือน/ปี เกิด..............................................ระดับชั=น  ปวช.  ปวส. เพศ  ชาย  หญิง เชื=อชาติ..........................
สัญชาติ............... ศาสนา................หมู่เลือด.............นํา0 หนัก*...............ส่ วนสู ง*..................
เลขทีบตั รประชาชน  -  -  -  -  จังหวัดทีเกิด*.........................................ชื อจังหวัด
ภาษาอังกฤษ*................................................................................................................อําเภอทีเกิด....................................ตําบล
ทีเกิด........................................เป็ นบุตรคนที........มีพี...................คน มีนอ้ ง.....................คน จํานวนพี-น้องอยูใ่ นสถานศึกษา
แห่งนี= (ไม่รวมตนเอง)............คน โรคประจําตัว (ถ้ามี)............................ตําหนิ (ถ้ามี) .............................................ความพิการ
(ถ้ามี) ………………….…………ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) ……………………………….….ชือเล่น...................................
โทรศัพท์.....................................ทีอยูเ่ พือนสนิทบ้านเลขที................................หมู่...............ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ.......................................จังหวัด.....................................................โทรศัพท์......................................
2. ข้ อมูลการศึกษา
สถานศึกษาเดิมทีจบ*...........................................................................................ประเภทสถานศึกษา  รัฐบาล  เอกชน
จังหวัด....................................อําเภอ...............................รหัสประจําตัวนักศึกษาเดิม......................ชุดใบที ปพ 1...................
เลขทีใบ ปพ 1..........................วันทีจบการศึกษา................................................จํานวน.................หน่วยการเรี ยน เกรดเฉลีย
สะสม....................วุฒิการศึกษาทีจบ  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาภาคเรี ยนที............ปี การศึกษา. 256..............
3. ข้ อมูลผู้ปกครอง (ตามทะเบียนบ้ าน)
บิดา ชือ-สกุล นาย..............................................................................................................สถานภาพ  มีชีวิต  เสี ยชีวติ
ความพิการ  พิการ  ไม่พิการ อาชีพ*........................................................รายได้ ต่อเดือน*......................บาท
มารดา ชือ – สกุล  นาง  น.ส. .................................................................................. สถานภาพ  มีชีวิต  เสี ยชีวติ
ความพิการ  พิการ  ไม่พิการ อาชีพ*.........................................................รายได้ ต่อเดือน*.......................บาท
บ้านเลขที................. หมู่ที........หมู่บา้ น....................ซอย......................ถนน..................จังหวัด.................................................
อําเภอ..........................ตําบล................................รหัสไปรษณี ย.์ ................โทรศัพท์..................................................................
สถานภาพสมรสของ บิดา – มารดา  อยูด่ ว้ ยกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  บิดาหรื อมารดาแต่งงานใหม่
 บิดาหรื อมารดาหรื อทั=งสองถึงแก่กรรม  อืนๆโปรดระบุ.................................
รหัสบ้ านเลขที 11 หลัก (ดูจากทะเบียน)* 
ข้ อมูลผู้ปกครองทีสามารถติดต่ อได้
ชือ – สกุล  นาย  นาง  นางสาว ........................................................................................บ้านเลขที........หมู่ที............
หมู่บา้ น....................ซอย........................ถนน...............จังหวัด................................อําเภอ..........................ตําบล......................
รหัสไปรษณีย์*.................โทรศัพท์............................ความสัมพันธ์กบั นักศึกษา............อาชีพ.....................................รายได้
ต่ อเดือน*....................................บาท
หมายเหตุ
1. ชือ – สกุล ภาษาอังกฤษ นักศึกษา บิดา มารดา ให้ดูจากบัตรประชาชน
2. ส่ วนทีมี * ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเนืองจากเป็ นส่ วนทีสาํ คัญในการกรอกข้อมูลสมัครเรี ยน

อศท. ๒๓

หนังสื อมอบอํานาจ

เขียนทีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา
วันที.................... เดือน...................................พ.ศ. ........................
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว (ชือบิดา-มารดา)....................................................................อายุ..............ปี
อยูบ่ า้ นเลขที....................หมู่ที..........ถนน..............ตําบล..............................อําเภอ...........................จังหวัด..............................
โทรศัพท์บา้ น...................................โทรศัพท์ทีทาํ งาน.................................................มีฐานะเป็ น  บิดา  มารดา เป็ น
ผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองของ  นาย  นาง  นางสาว .............................................................................................ตาม
กฎหมาย ขอมอบอํานาจให้  นาย  นาง  นางสาว (ชือผูป้ กครอง) ................................................................................
อายุ..........ปี อยูบ่ า้ นเลขที...............หมู่ที...........ถนน.....................ตําบล......................................อําเภอ..................................
จังหวัด.......................................เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการทําสัญญา เป็ นนักเรี ยน – นักศึกษา ของ  นาย  นาง  นางสาว
............................................................................................โดยข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าวเสมือนหนึงข้าพเจ้า
กระทําด้วยตัวเองทุกประการ

(ลงชือ).............................................................บิดา/มารดา/ผูม้ อบอํานาจ
(.........................................................)
(ลงชือ)..............................................................ผูร้ ับมอบอาจ
(.........................................................)
(ลงชือ)............................................................. พยาน
(........................................................)
(ลงชือ).............................................................พยาน
(.........................................................)

หมายเหตุ

- ถ้าบิดา มารดา หรื อผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองตามกฎหมาย ไม่สามารถมาทําสัญญาด้วยตนเอง
จะต้องมีหนังสื อมอบอํานาจตามแบบนี= จํานวน 2 ฉบับ ไว้แนบติดสัญญาละฉบับเสมอ
- ถ้าบิดา มารดา มาเป็ นผูป้ กครองในวันมอบตัว ไม่ตอ้ งใช้หนังสื อฉบับนี=

อศท. ๒๔

หนังสื อยินยอมของบิดามารดา
เขียนทีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา
วันที.................... เดือน...................................พ.ศ. ........................
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว (ชือบิดา-มารดา)....................................................................อายุ..............ปี
อยูบ่ า้ นเลขที....................หมู่ที..........ถนน..............ตําบล...........................อําเภอ..................................จังหวัด..........................
โทรศัพท์บา้ น...............................โทรศัพท์ทีทาํ งาน.....................................มีฐานะเป็ น  บิดา  มารดา เป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจ
ปกครองของ  นาย  นาง  นางสาว ......................................................................................................ตามกฎหมาย
ขอมอบอํานาจให้  นาย  นาง  นางสาว (ชือผูป้ กครอง) ................................................................ ...อายุ..............ปี
อยูบ่ า้ นเลขที....................หมู่ที...........ถนน.................................ตําบล......................................อําเภอ........................................
จังหวัด................................................เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการทําสัญญาเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ของ  นาย  นาง
 นางสาว...........................................................................................................................
โดยข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าว เสมือนหนึงข้าพเจ้ากระทําด้วยตัวเองทุกประการ

(ลงชือ).............................................................บิดา/มารดา/ผูใ้ ช้อาํ นาจปกครอง
(.........................................................)
(ลงชือ)..............................................................นักเรี ยน – นักศึกษา
(.........................................................)
(ลงชือ)............................................................. พยาน
(........................................................)
(ลงชือ).............................................................พยาน
(.........................................................)

หมายเหตุ

- นักเรี ยน – นักศึกษาทุกคนจะต้องนําหนังสื อยินยอมนี=จาํ นวน 2 ฉบับ มาแนบติดสัญญา
การเป็ นนักเรี ยน – นักศึกษา สัญญาละฉบับเสมอ
- ทุกคนต้องเขียนวันมอบตัว

เบอร์ ตดิ ต่ อ ครู รัศมิBเกล้า สื บทรัรัพย์ 080-4423639
ทีอยู่ในการส่ งเอกสาร
**************************
งานทะเบียน (ส่ส่ งเอกสารการสมัครเรียน)
น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา
146 ม.3 ต.ลาดบัวขาว
อ.สี ควิ0
จ.นครราชสี มา
30340

สนใจสอบถามได้ ที https://www.facebook.com/kasetkorat2563
หรื อ เพจ งานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี มา

