
 
 

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานชุดมอบตัว 

 
ชื่อนักเรียน นักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).........................................เลขประจำตัวนักศึกษา......................... 
แผนกวิชา.........................................................ระดับ                ปวช.     ปวส.                 ป.ตร ี
 
1.  รบ.ฉบับถ่ายเอกสาร         จำนวน  2  ฉบับ   
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาบัตรประชาชน  (ท่ีมีชื่อนักเรียน นักศึกษา  ) จำนวน   2   ฉบับ 
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาบัตรประชาชน  (ท่ีมีชื่อ  บิดา )  จำนวน   1   ฉบับ 
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาบัตรประชาชน  (ท่ีมีชื่อ  มารดา )  จำนวน   1   ฉบับ 
5.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา – มารดา )  จำนวน   1   ฉบับ 
6.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง    จำนวน   1   ฉบับ 
7.   ใบมอบตัว        จำนวน   1   ฉบับ 
8.   ประวัตินักศึกษา       จำนวน   1   ฉบับ 
9.   สัญญามอบตัว       จำนวน   1   ฉบับ 
10.   รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  4  รูป  (เขยีนชื่อ – สกุล แผนกช่าง หลังรูปทั้ง  4  รูป 
11.  ข้อมูลรายงานผ่านระบบ  BMS     จำนวน   1   ฉบับ 
12. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี)     จำนวน   1   ฉบับ 
 
 หมายเหตุ  1.  เอกสารตามข้อ 1-6 และข้อ 12 โปรดรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
      2.  โปรดกรอกข้อมูลด้วยความระมัดระวัง  ชัดเจน  และ ครบถ้วน 
 
 
 

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

 
 
 

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



 
 
เลขประจำตัวนักศึกษา........................................... 

 
ใบมอบตัว 

 
เขียนที่  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 

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

  ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง)............................................................. ....อายุ...................................ปี 
อาชีพ....................................................เบอร์โทรศัพท์......................................อยู่บ้ านเลขท่ี.............................. 
หมู่ที่.........ถนน..................................ซอย...................................ตำบล...............................อำเภอ........................ 
จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์..................................... ................................................................. ....... 
ขอทำใบมอบตัว (ชื่อนักเรียน นักศึกษา )........................................................... ..........ให้เป็นนักเรียน นักศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี   จังหวัดปัตตานี    ไว้ต่อผู้อำนวยการ โดยยอมรับเป็นผู้ปกครองของ  
(ชื่อนักเรียน ,นักศึกษา)............................................................................ ......ซึ่งเก่ียวข้องเป็น.......................... 
ของ (ชื่อนักเรียน, นักศึกษา)............................................................................................................................... 
  โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ของ (ชื่อนักเรียน นักศึกษา)................................ ..... 
ทั้งในด้านความประพฤติ  การเล่าเรียน และ พยายามตักเตือนให้ประพฤติตามคำสอน  ข้อบังคับ  และระเบียบ 
วินัยของสถานศึกษา  ด้วยดีทุกประการ      และ ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบชำระเงินบำรุงการศึกษาค่าหน่วยกิต 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆของ (ชื่อนักเรียน, นักศึกษา)................................................................หากทำความเสียหายใด ๆ 
 เกีย่วกับทรัพย์สินของบุคคลใดหรือของสถานศึกษา ข้าพเจ้ารับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทุกกรณี 
 
  อนึ่ง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษาแห่งนี้เป็นอย่างดีแล้ว 
และมีความเห็นชอบทุกประการ จึงได้มอบตัว (ชื่อนักเรียน,นักศึกษา ) ........................................................... 
พร้อมหลักฐานสำเนาใบสุทธิ หรือ รบ., สำเนาทะเบียนบ้าน ,สด 9, (ถ้ามี)  บัตรประจำตัวประชาชน,  และอ่ืน ๆ  
ให้เข้าเป็นนักศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

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

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

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

 



ปีการศึกษา...................................... 
 

ประวัตินักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
 
  ชื่อนักเรียน,นักศึกษา (นาย,นาง,นางสาว)......................................................กรุ๊ปเลือด.............. 
เกิดวันที่................เดือน...................................พ.ศ..........................อายุ............ .....ป ี สัญชาติ.............................. 
เชื้อชาติ................ศาสนา.......................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่..................ซอย.............................. 
ถนน............................................ตำบล.................................อำเภอ.............................จังหวัด............................. 
รหัสไปรษณีย์...................................................โทรศัพท.์......................................................................................  
          บดิาชื่อ- สกุล..................................................อาชพี.......... ............................เบอร์โทรศัพท์........................... 
          มารดาชื่อ-สกุล…...........................................อาชีพ….......................................เบอร์โทรศัพท์…................ 
 
สถานภาพของนักเรียน นักศึกษา  โสด   สมรส   หย่าร้าง 
สถานภาพของบิดา/มารดา  อยู่ด้วยกัน  แยกบ้าน  หย่าร้าง 
     บิดาเสียชีวิต  มารดาเสียชีวิต 
พ่ีน้องร่วมบิดา/มารดา  เป็นชาย.........คน หญิง.........คน  รวม.............คน 
ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่................ก่อนเข้าเรียน ณ สถานศึกษาแห่งนี้ ข้าพเจ้าสอบไล่ได้ชั้น.................................. 
จากโรงเรียน/วิทยาลัย...................................................อำเภอ.................................จังหวัด.................................. 
ได้คะแนนเฉลี่ย........................ผู้ส่งเสียให้ข้าพเจ้าเรียนมีความเกี่ยวข้องเป็น......................................... .............. 
มีรายได้ประมาณ.......................บาท/ต่อเดือน  ข้าพเจ้ามีโรคประจำตัวคือ......................................................... 
ผู้ปกครอง  มีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียน  ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียน 
จากหน่วยงาน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  (กรอกข้อความเฉพาะผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียน) 
 
1.  ชื่อผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียน......................................................................................................... ... 
2.  สถานที่ทำงาน............................................................................................................. .................................. 
3.  หน่วยงานที่ขอเบิก.......................................................................................................................... ............... 
 
 ที่อยู่ผู้ปกครองท่ีติดต่อสะดวกที่สุด 
  คุณ......................................................................................................................................... .... 
  บ้านเลขท่ี............................หมู่ที่...............................ซอย.............................................. .......... 
  ถนน............................................................................ตำบล................................................. .... 
  อำเภอ..........................................................................จังหวดั....................................... ............ 
  รหัสไปรษณีย.์..............................................................โทรศัพท์.......................................... .... 

 
 
 
 



 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
หนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
 

                                                                                           เขียนที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
 

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

  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
การศึกษาพ.ศ. ๒๕๒๙  ข้อ  ๑๓  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดย   นายมหิศร  ปัตนราษฎร์  ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่...........................ลงวันที่..................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า  
“สถานศึกษา” ฝ่ายหนึ่งกับนาย/นาง/นางสาว  (ชื่อผู้ปกครอง)...................................    .อายุ....................................ป ี
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่.........ซอย..............................ถนน..................................ตำบล/แขวง....................... 
อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................รหสัไปรษณีย์........................โทรศัพท์............................. 
อาชีพ  รับราชการ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ        นักธุรกิจ-ค้าขาย   เกษตรกรรม 
  พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้างประจำ        ลูกจ้างชั่วคราว   ข้าราชการ 
  พระ/นักบวช       ไม่ประกอบอาชีพ        อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………… 
ตำแหน่ง............................................สถานที่ทำงาน.............................................เบอร์โทรศัพท์..................................... 
      บัตรประจำตัวประชาชน    บัตรประจำตัวข้าราชการ  เลขที่.........................................................................
ออกให้ที่................................................ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้ปกครอง” ตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครองและ
ขอค้ำประกัน  นาย/นางสาว/  (ชื่อนักเรียน นักศึกษา)  ....................................................................นักเรียน/นักศึกษา 
ระดับ    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   โดยเกี่ยวข้องเป็น..................... 
ของ นาย/นางสาว (ชื่อนักเรียน นักศึกษา)..................................................   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “นักเรียน นักศึกษา” 
ทุกฝ่ายได้ตกลงกันทำสัญญาไว้ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

๑.  สถานศึกษาตกลงรับ นาย/นางสาว (ชื่อนักเรียน นักศึกษา) .....................................................ซึ่ งต่อไปนี้ 
เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เพื่อทำการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ          ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   ตั้งแต่วันที่...........เดือน.........................พ.ศ.....................
เป็นต้นไป 

๒.  ผู้ปกครองจะควบคุมนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้กระทำความผิดทางอาญา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท การ 
พกพาอาวุธ การเสพนาเสพติด หรือ มียาเสพติดไว้ในครอบครอง การกระทำ หรือ  ละเว้นการกระทำท่ีเกี่ยวกับความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศหาดฝ่าฝืน ยินยอมให้สถานศึกษาดำเนินการลงโทษสถานหนัก (ให้ออก ให้ย้ายสถานศึกษา 
แล้วแต่กรณี)  

๓.  ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาได้อ่านกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้เข้าใจโดย 
ตลอดแล้ว และ สัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียน  นักศึกษา  ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด   หากฝ่าฝืนยินยอมให้
สถานศึกษาดำเนินการลงโทษตามกฎ ระเบียบ หรือข้องบังคับนั้นๆ ทุกประการ 
 



 
๔.  นักเรียน นักศึกษา จะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เมื่อ 

๔.๑  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๔.๒  ผลการเรียนตามกว่าเกณฑ์กำหนด ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน 
๔.๓  ลาออก 
๔.๔  ถึงแก่กรรม หรือ ร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถทำการศึกษาต่อได้ 
๔.๕  สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
 ก)  ขาดเรียนติดต่อกันเกิน  ๑๕  วัน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 ข)  ไม่มาติดต่อเพ่ือรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา 
 ค)  ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือ สถานประกอบการ หรือ ของทางราชการ  

หรือ ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถานศึกษา หรือ ประพฤติตนเป็นภัยต่อความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
  ง)  ต้องโทษคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ 
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท 
  จ)  ขาดพ้ืนฐานความรู้ หรือ คุณสมบัติของผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ 
  ฉ)  สถานศึกษาตรวจสอบภายหลังพบว่าสำเนาเอกสารต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 
 ๕.  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรม สั่งสอน ตักเตือน นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความประพฤติ มีศิลธรรม 
ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ 
 ๖.  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และ เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาแจ้งให้
ทราบด้านความเต็มใจทันที 
 ๗.  เพ่ือเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ ผู้ปกครองให้
สัญญาว่าจะมาพบทันที    หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุอันสมควร  ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาเรียกให้
นักเรียน  นักศึกษาเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่  หรือ ดำเนินการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ตามกรณีความผิดได้ทันที โดย 
ไม่ต้องพบผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป 
 ๘.  ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่ หรือ มีการเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบ
ภายใน  ๑๕  วัน นับตั้งแต่วันย้ายที่อยู่ หรือ เปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่แล้วแต่กรณี 
 ๙.  ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา 
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ เงื่อนไขของสถานประกอบการนั้นๆ ทุกประการ 
 ๑๐. ถ้านักเรียน นักศึกษาไปก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินไม่ว่าใน หรือ นอกสถานศึกษา หรือ ใน
ระหว่างที่นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานภายใน หรือ นอกสถานศึกษา ไม่ว่าความเสียหายนั้น จะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของ
ทางราชการ หรือ บุคคลภายนอกก็ดี หรือ ความเสียหายกรณีอ่ืน ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษา
แล้ว ผู้ปกครองยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สถานศึกษา โดยสถานศึกษามิต้องเรียกร้องให้นักเรียน 
นักศึกษา ชำระหนี้ตามสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าผู้ปกครองได้ตกลงยินยอมในการผ่อนชำระหนี้ด้วยทึกครั้ง และ 
ยังคงรับเป็นผู้คำประกันตามสัญญาตลอดไปจนกว่าสถานศึกษาจะได้รับชำระหนี้สิน 
  
 
 



 
๑๑.  ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันระหว่างเวลาที่นักเรียน นักศึกษาต้องรับผิดชอบสัญญาอยู่ หนังสือสัญญา
นี้ทำขึ้นเป็น  ๒  ฉบับ  โดยสถานศึกษายึดถือไว้อีกฉบับหนึ่ง และ ผู้ปกครองยึดถือไว้อีกฉบับ ทุกฝ่าย 
ได้อ่าน ข้อความในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็นสำคัญ 
 

                                                                  (ลงชื่อ).......................................................สถานศึกษา 
              ( นายมหิศร  ปัตนราษฎร์ ) 
         ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
        

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลรายงานผ่านระบบ BMS 
ข้อมูลส่วนตัว (นักศึกษา) 

 
ชื่อ – สกุล........................................................รหัสประจำตัว........................................................................... ..... 
วัน เดือน ปีที่เกิด.............................................................................................................. .......................................... 
เชื้อชาติ..........................สัญชาติ..........................ศาสนา............ .......................หมู่เลือด............................................. 
รหัสประจำตัวประชาชน................................................................................................. .............................................. 
น้ำหนัก..........................ส่วนสูง.........................จังหวัดที่เกิด................................................................ ..................... 
อำเภอที่เกิด.........................................................ชื่อเล่น............................................................................................... 
เป็นบุตรคนที่....................มีพ่ีน้องกี่คน...............พ่ีกี่คน................................น้องกี่คน............................ .................... 
มีพ่ีน้องที่กำลังเรียนอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีจำนวนกี่คน................................................................ ...................... 
โรคประจำตัว.......................................................ตำหนิในรา่งกาย (อะไร,ส่วนใดของร่างกาย)................................... 
ความพิการ............................................................ความสามารถพิเศษ........................................... .............................. 
ชื่อเพ่ือนที่สนิท.....................................................โทรศัพท์ของเพ่ือน................. ....................................................... 
ที่อยู่ของเพ่ือน................................................. .............................................................................................................  
เบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนเอง....................................................................................................................... .............. 
 
 

ข้อมูลทางการศึกษา 
 
ชื่อสถานศึกษาท่ีจบก่อนมาเข้าเรียนโรงเรียนแห่งนี้.................................................. .................................................. 
จังหวัด...................................อำเภอ....................... ..........................ตำบล.................................................................  
ประเภทสถานศึกษารัฐบาลหรือเอกชน  (โปรดระบุ).................................................................................................  
 
 

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลให้ละเอียดครบทุกช่องด้วยตัวบรรจง 
 

มีต่อด้านหลังครับ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลผู้ปกครอง 
 
ชื่อ – สกุลบิดา................................................................................................. 
 
สถานภาพของบิดา  อยู่ด้วยกัน   แยกกันอยู่  หย่าร้าง 
  

บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม  บิดาและมารดาถึงแก่กรรม 
  

บิดาแต่งงานใหม่  มารดาแต่งงานใหม่  บิดาและมารดาแต่งงานใหม่ 
 
อาชีพบิดา..................................................................................รายได้บิดาต่อเดือน................... ......................... 
เบอร์โทรศัพท์ของบิดา............................................................................................... ......................................... 
 
ชื่อ – สกุลมารดา.................................................................................................................................................  
สถานภาพของมารดา  อยู่ด้วยกัน   แยกกันอยู่  หย่าร้าง 
  

บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม  บิดาและมารดาถึงแก่กรรม 
  

บิดาแต่งงานใหม่  มารดาแต่งงานใหม่  บิดาและมารดาแต่งงานใหม่ 
 
อาชีพของมารดา............................................................................รายได้ต่อเดือน...................... ........................... 
เบอร์โทรศัพท์ของมารดา................................................................... .................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (นร.นศ.)..............................หมู่ที่.........ตรอก.............................ซอย........................ 
ถนน...........................................ตำบล..................................อำเภอ....................................จังหวัด.........................  
รหัสไปรษณีย์............................................................................................................................ .............................. 
 
บ้านเลขที่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน 
บ้านเลขท่ี.............................................หมู่ที่................. ....ตรอก.............................ซอย......................................... 
ถนน...........................................ตำบล..................................อำเภอ....................................จังหวัด.........................  
รหัสไปรษณีย์....................................................................................................................... ................................... 
รหัสบ้าน (ดูจากสำเนาทะเบียนบ้าน)…………………………………………………... 
 

 
 

ขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามแบบฟอร์ม 



ให้นักเรียนกรอกข้อมูลข้างล่างนีเ้ป็นภาษาองักฤษ ทุกหัวข้อให้ถูกต้อง 
ช่ือ-สกุลท่ีเป็นภาษาองักฤษให้ดูจากบัตรประจ าตัวประชาชน 

 

ช่ือ-สกุล (เป็นภาษาไทย).......................................................รหสัประจ าตวันกัศึกษา........................................... 
 

1.Studen_Name   (ช่ือ, ช่ือสกุล ของนกัเรียน มีค าน าหนา้นาม เช่น Mr.Miss  หรือ Mrs. ดว้ย) 
 ...................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 

2.  Father_Name (ช่ือ, ช่ือสกุล ของบิดา มีค าน าหนา้นาม เช่น Mr.Miss  หรือ Mrs. ดว้ย) 
 ...................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 

3.  Mother _Name  (ช่ือ, ช่ือสกุล ของมารดา มีค าน าหนา้นาม เช่น Mr.Miss  หรือ Mrs. ดว้ย) 
 ...................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 

4.  Place of Birth (จงัหวดัท่ีเกิด) บรรทดัแรก และ บรรทดัท่ี 2 ใหเ้ขียนวนั เดือน ปีเกิด เป็นภาษาองักฤษดว้ย 
ขอ้น้ีใหน้กัเรียนดูจากบตัรประจ าตวัประชาชนเหมือนกนั 
 ...................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
5.  Previous School  (กรอกช่ือสถานศึกษาแห่งสุดทา้ยก่อนเขา้มาเรียน เช่น จบจากม.ตน้ หรือจบมาจากม.ปลาย 
หรือ จบปวช. มาจากท่ีไหน 
 ...................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
         
 
หมายเหตุ  หนา้น้ีให้นกัเรียนดูขอ้มูลท่ีเป็นช่ือภาษาองักฤษจากบตัรประชาชนของนกัเรียน ของบิดา ของมารดา 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


