
 
 

ใบสมัครใบสมัครเรียนเรียน    
 
 
 

 ขาพเจาชื่อ ด.ช.ด.ญ.นาย นางสาว  ..................................................... นามสกุล ...................................................... 

สัญชาติ...................... เชื้อชาต.ิ....................... ศาสนา ......................... เกิดวันที่ ............ เดือน........................................ พ.ศ. ................ 

ชื่อเลน ....................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน  ----  

บานเลขที่ ............. หมูที.่......... ซอย.......................................... ตําบล......................................... อําเภอ.................................................... 

จังหวัด................................................... รหัสไปรษณยี ………………..….. หมายเลขโทรศัพท ......................................................................... 
 

ชื่อบิดา นาย ..................................... นามสกุล........................................ บานเลขท่ี ................. หมูที.่........ ซอย....................................... 

ถนน ...................................... ตําบล...................................................อําเภอ.......................................... จังหวัด.......................................... 

รหัสไปรษณีย .................  อาชีพ .............................. รายไดตอป ....................... บาท หมายเลขโทรศัพท ................................................. 

สถานที่ทํางาน ...................................................... ที่อยู ............................................................................. โทร. ......................................... 

ชื่อมารดา นาง/นางสาว ..................................... นามสกุล..................................... บานเลขที่ ................. หมูที่....... ซอย............................ 

ถนน ...................................... ตําบล...................................................อําเภอ.......................................... จังหวัด.......................................... 

รหัสไปรษณีย .................  อาชีพ .............................. รายไดตอป ...................... บาท หมายเลขโทรศัพท ................................................. 

สถานที่ทํางาน ...................................................... ที่อยู ............................................................................. โทร. ......................................... 

 

ขณะนี้ ขาพเจาพักอาศัยอยูกับผูปกครอง   บิดา   มารดา   อื่นๆ .................. (เฉพาะกรณีอื่นๆใหกรอกรายละเอียดดานลาง) 

ชื่อ นาย/นางสาว/นาง .............................................. นามสกุล ............................................ บานเลขที่.............. ซอย ................................ 

ถนน ..................................... ตําบล........................................... อําเภอ .............................................. จังหวัด ............................................ 

รหัสไปรษณีย ......................... อาชีพ .................... รายได ...................................... หมายเลขโทรศัพท ..................................................... 
 

จบการศึกษาในระดับชั้น ................... จากโรงเรียน (เดิม) ............................................................................................................ 

ตําบล ............................................... อําเภอ .................................................... จังหวัด ............................................................................... 

จบเมื่อปการศึกษา ......................... หลักฐานวุฒิการศึกษา / ใบ ปพ.1 หรือ รบ. ชุดที่ .......................... เลขที่............................................ 

เกรดเฉลี่ย ...................................... อนุมัติจบ ลงวันที่ ............. เดือน .................................................... พ.ศ. ......................... (ดังแนบ) 
 

       ขาพเจาขอรับรองวาหลักฐานตางๆ ในการประกอบการสมัครเขาเรียนของขาพเจา เปนหลักฐานท่ีตรงตอความเปนจริงและถูกตองตาม

กฎหมายทุกประการ ขาพเจามีความประสงค ขอสมัครเรียนในระดบัชั้น    อนุบาล     ประถมศึกษา      มธัยมตอนตน     

 ปวช.   ปวส.  ปที่ ........…  สาขาวิชา  การบัญชี   การตลาด   คอมพิวเตอรธุรกิจ  การจัดการ   

 การทองเที่ยว (มัคคุเทศก)     รอบเรียน  ภาคปกติ   ภาคบาย   ภาคค่ํา 
 

          ลงชื่อ ................................................................. ผูสมัคร 

                (........................................................................) ตัวบรรจง 

         สมัครวันที่ ......... เดือน .............................พ.ศ. ............  

 

รูปถาย 
 

1 นิ้ว หรือ 1 ½ นิ้ว 

ติดดวยกาว 
ทราบรายละเอียดจาก   ปายหนาวิทยาลัย    แนะแนว - แผนพับ     เพื่อน

PATBAC 
เลขที่ใบสมัคร 

ใบมอบตัวนักเรียน ดานหลัง 

 อุดหนุน 

 PSM 

 ทะเบียน 

 GPA 



 

ใบมอบตวันักเรียน-นักศึกษา 
 (เขียนดวยลายมือตัวบรรจง) 

 

 ขาพเจาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................  ผูปกครองของ  

ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว ..........................................................................................................................................  

โดยศึกษาอยูใน ระดับชั้น    อนุบาล   ประถม   มัธยมศึกษาตอนตน    ปวช.     ปวส.  ปที.่.........  

สาขางาน  การบัญชี  การตลาด  คอมพิวเตอรธุรกิจ  การจัดการ  การทองเที่ยว (มัคคุเทศก) 

รอบ  ปกติ   บาย  มีความเกี่ยวของเปน   บิดา   มารดา   พี่   อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................... 

ขอมอบตัวนักเรียน/นักศึกษาที่มีรายชื่อขางตนใหไวกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนออนนุชบริหาร อบรม      สั่ง

สอน ดูแล และตักเตือน  

 ขาพเจาขอรับเปนผูปกครอง และขอรับรองวาขาพเจาจะเปนผูคอยควบคุม ตักเตือน ดูแล และเอาใจใส ให

นักเรียน/นักศึกษาในความปกครองของขาพเจาตั้งใจเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯอยางเครงครัด 

 

ทั้งนี้ขาพเจาไดใหเอกสารและรับรองสําเนาถูกตองไวดวยแลว ดังนี้ 

 สําเนา ใบ รบ. พรอมตัวจริง (ระดบัการศึกษาลาสุด)    จํานวน   2  ชุด 

 สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน ของนักเรียน-นักศึกษา     จํานวน   2  ชุด 

 สําเนา ทะเบียนบาน ของนักเรียน-นักศึกษา     จํานวน   2  ชุด 

 สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน ของบิดา     จํานวน   2  ชุด  

 สําเนา ทะเบียนบาน ของบิดา       จํานวน   2  ชุด 

 สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน ของมารดา     จํานวน   2  ชุด 

 สําเนา ทะเบียนบาน ของมารดา      จํานวน   2  ชุด  

 รูปถาย 1 นิ้ว หรือ 1 ½ นิ้ว       จํานวน   4  รูป 

 

ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ 
 

    ลงชื่อ ....................................................... ผูปกครอง 

                (.......................................................) 
 

 

เฉพาะเจาหนาที่รับสมัครเรียน 

 

ลงชื่อ ...................................................... ผูรับสมัคร 

              (.......................................................) 
 

             
                                                                                                                                                ลายนิ้วมือ 

ขาพเจาเปนผูปกครองและขอรับรองวา ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว ...................................................................... 

มีความประสงคศึกษาเลาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนออนนุชบริหาร โดยมิไดศึกษาเลาเรียนซ้ําซอนกับ

สถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งหากขาพเจานําความเท็จมากลาวจนเปนเหตุใหวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนออนนุชบริหารตองถูก

ปรับหรือตองรับผิดตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ ขาพเจายินดีรับผิดทั้งทางแพงและทางอาญาในความผิดฐานฉอโกง

และยินยอมใหวิทยาลัยฯดําเนินคดีอาญาหรือฟองเรียกคาเสียหายจากขาพเจาไดทันท ี

 จึงไดลงลายมือชื่อ และลายพิมพนิว้มือไวเปนหลักฐาน 
 (วิทยาลัยฯไมคืนเงินในทุกกรณี) 




