
ตัวอยาง 
 

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานชุดมอบตัว 

 
ช่ือนักเรียน นักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)  ณัฐวุฒิ   แซเจียง  เลขประจําตัวนักศึกษา   เวนไว 
แผนกวิชา  ชางไฟฟากําลัง       ระดับ            ปวช.     ปวส.                 ป.ตร ี
 
1.  รบ.ฉบบัถายเอกสาร         จํานวน  2  ฉบับ   
2.  สําเนาทะเบียนบาน – สําเนาบัตรประชาชน  (ท่ีมีชื่อนักเรียน นักศึกษา  ) จํานวน   2   ฉบับ 
3.  สําเนาทะเบียนบาน- สําเนาบัตรประชาชน  (ท่ีมีชื่อ  บิดา )  จํานวน   1   ฉบับ 
4.  สําเนาทะเบียนบาน – สําเนาบัตรประชาชน  (ท่ีมีชื่อ  มารดา )  จํานวน   1   ฉบับ 
5.  สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง  (กรณีผูปกครองไมใชบิดา – มารดา )  จํานวน   1   ฉบับ 
6.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูปกครอง    จํานวน   1   ฉบับ 
7.   ใบมอบตัว        จํานวน   1   ฉบับ 
8.   ประวัตินักศึกษา       จํานวน   1   ฉบับ 
9.   สัญญามอบตัว       จํานวน   1   ฉบับ 
10.   รูปถายหนาตรง  ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  4  รูป  (เขียนชื่อ – สกุล แผนกชาง หลังรูปท้ัง  4  รูป 
11.  ขอมูลรายงานผานระบบ  BMS     จํานวน   1   ฉบับ 
12. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถามี)     จํานวน   1   ฉบับ 
 
 หมายเหตุ  1.  เอกสารตามขอ 1-6 และขอ 12 โปรดรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
      2.  โปรดกรอกขอมูลดวยความระมัดระวัง  ชัดเจน  และ ครบถวน 
 
 
 

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

 
 
 

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

หมายเหตุ  :  ขอมูลทั้งหมดตองเปนของนกัเรียน นักศึกษา เอง  ฉบับนี้เปนแคตัวอยาง 



ตัวอยาง 
 

ใบมอบตัว 
 

เขียนท่ี  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 
สายบ 

วันท่ี............20.........เดือน..........กุมภาพันธ..................พ.ศ.......2564      
  ขาพเจา (ชื่อผูปกครอง)      นางสายบัว     แกวมณี    อายุ     60    ป 
อาชีพ            รับราชการ      เบอรโทรศัพท      098 163 4277     อยูบานเลขท่ี      119/26  
หมูท่ี  11        ถนน   นาเกลือ....(ถาไมมีไมตองเขียน)       ซอย   6   (ถาไมมีตองเขียน)      ตําบล    บานา  
อําเภอ.เมือง   จังหวัด    ปตตาน ี   รหัสไปรษณีย       94000   (ท่ีอยูดูจําสําเนาทะเบียนบาน) 
ขอทําใบมอบตัว (ชื่อนักเรียน นักศึกษา )         นายณัฐวุฒิ     แซเจียง       ใหเปนนักเรียน นักศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคปตตานี   จังหวัดปตตานี    ไวตอผูอํานวยการ   โดยยอมรับเปนผูปกครองของ  
(ชื่อนักเรียน ,นักศึกษา)         นายณัฐวุฒิ    แซเจียง   ซ่ึงเก่ียวของเปน  มารดา   ของ   
(ชื่อนักเรียน, นักศึกษา )        นายณัฐวุฒิ    แซเจียง 
  โดยขาพเจาขอรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ของ (ชื่อนักเรียน นักศึกษา)    นายณัฐวุฒิ    แซเจียง 
ท้ังในดานความประพฤติ  การเลาเรียน และ พยายามตักเตือนใหประพฤติตามคําสอน  ขอบังคับ  และระเบียบ 
วินัยของสถานศึกษา  ดวยดีทุกประการ      และ ขาพเจายินดีรับผิดชอบชําระเงินบํารุงการศึกษาคาหนวยกิต 
คาใชจายตาง ๆ ของ (ชื่อนักเรียน, นักศึกษา)   นายณัฐวุฒิ    แซเจียง     หากทําความเสียหายใด ๆ 
 เก่ียวกับทรัพยสินของบุคคลใดหรือของสถานศึกษา ขาพเจารับชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นทุกกรณี 
 
  อนึ่ง ขาพเจาไดอานและเขาใจระเบียบขอบังคับตางๆ ของสถานศึกษาแหงนี้เปนอยางดีแลว 
และมีความเห็นชอบทุกประการ จึงไดมอบตัว (ชื่อนักเรียน,นักศึกษา )     นายณัฐวุฒิ     แซเจียง 
พรอมหลักฐานสําเนาใบสุทธิ หรือ รบ., สําเนาทะเบียนบาน ,สด 9, (ถามี)  บัตรประจําตัวประชาชน,  และอ่ืน ๆ  
ใหเขาเปนนักศึกษาของสถานศึกษาแหงนี้ตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 
 

(ลงชื่อ)   นางสายบัว   แกวมณี  ผูปกครอง 
 
 

(ลงชือ่)....................................................พยาน 
 
 

(ลงชื่อ)     เจาหนาท่ีงานทะเบียน   ผูรับมอบตัว 
 

 
 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลทั้งหมดตองเปนของนกัเรียน นักศึกษา เอง  ฉบับนี้เปนแคตัวอยาง 



ตัวอยาง 
 

ประวัตินักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 
 
  ชื่อนักเรียน,นักศึกษา (นาย,นาง,นางสาว)....นายณัฐวุฒ ิ   แซเจียง............... กรุปเลือด....B.......... 
เกิดวันท่ี.......19.........เดือน.......กรกฎาคม............พ..ศ...2548.......................อายุ....16.............ป  สัญชาติ   ไทย 
เชื้อชาติ.....ไทย...........ศาสนา.......พุทธ................ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.... 119/26......หมูท่ี.... 11..............ซอย 
ถนน.....นาเกลือ....(ถาไมมีไมตองเขียน)....     ตําบล.... ..บานา........อําเภอ......เมือง..........จังหวัด...ปตตานี............. 
รหัสไปรษณีย................94000......................โทรศัพท.........098 163 4277  
          บิดาชื่อ- สกุล...นายจาํนงค   แซเจี่ยง.........อาชีพ..........รับจาง.................เบอรโทรศัพท. 084 561 9299 
          มารดาชื่อ-สกุล….นางสายบัว.......แซเจี่ยง....อาชีพ…........รับจาง.................เบอรโทรศัพท  098 599 2361 
 
สถานภาพของนักเรียน นักศึกษา  โสด   สมรส   หยาราง 
สถานภาพของบิดา/มารดา  อยูดวยกัน  แยกบาน  หยาราง 
     บิดาเสียชีวิต  มารดาเสียชีวิต 
พ่ีนองรวมบิดา/มารดา  เปนชาย....1.....คน หญิง.....1....คน  รวม.......2......คน 
ขาพเจาเปนบุตรคนท่ี....2............กอนเขาเรียน ณ สถานศึกษาแหงนี้ ขาพเจาสอบไลไดชั้น...............ม.3................... 
จากโรงเรียน/วทิยาลัย......เดชะปตตนยานุกูล.................อําเภอ...เมือง..............................จังหวัด...ปตตาน ี
ไดคะแนนเฉลี่ย....2.50....................ผูสงเสียใหขาพเจาเรียนมีความเก่ียวของเปน.................มารดา 
มีรายไดประมาณ.....5000..................บาท/ตอเดือน  ขาพเจามีโรคประจําตัวคือ..........ไมมี 
ผูปกครอง  มีสิทธิ์เบิกคาเลาเรียน  ไมมีสิทธิ์เบิกคาเลาเรียน 
จากหนวยงาน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  (กรอกขอความเฉพาะผูมีสิทธิ์เบิกคาเลาเรียน) 
 
1.  ชื่อผูปกครองท่ีใชสิทธิ์เบิกคาเลาเรียน............................................................................................................ 
2.  สถานท่ีทํางาน............................................................................................................................................... 
3.  หนวยงานท่ีขอเบิก......................................................................................................................................... 
 
 ท่ีอยูผูปกครองท่ีติดตอสะดวกท่ีสุด (เปนท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได) 
 
  คุณ..........สายบวั  แกวมณี....(ชื่อตรงนี้จะตองเปนชื่อ พอ หรือ ชื่อแม หรือผูปกครองท่ีมามอบตัว) 
  บานเลขท่ี.......119/26.....................หมูท่ี..........11.....................ซอย 6 (ถาไมมีไมตองเขียน) 
  ถนน.....................นาเกลือ.......(ถาไมมีไมตองเขียน)...........................ตําบล บานา 
  อําเภอ................เมือง..........................................................จังหวัด...........ปตตานี.......................... 
  รหัสไปรษณีย.....94000..........โทรศัพท........095 532 6115.......(ตองเปนเบอรท่ีสามารถติดตอได) 

 
 
 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลทั้งหมดตองเปนของนกัเรียน นักศึกษา เอง  ฉบับนี้เปนแคตัวอยาง 



 
ปการศึกษา  ๒๕๖๔ 
หนังสือสัญญาคํ้าประกันการเปนนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 
 

                                                                                           เขียนท่ีวิทยาลัยเทคนิคปตตานี 
 

   วันท่ี...........เดือน...................พ.ศ................ 
 

  อาศัยอํานาจตามความในระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร
การศึกษาพ.ศ. ๒๕๒๙  ขอ  ๑๓  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดย   นายมหิศร  ปตนราษฎร  ตําแหนง  
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปตตานี ผูรับมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี...........................ลงวันท่ี..................................ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา  
“สถานศึกษา” ฝายหนึ่งกับนาย/นาง/นางสาว  (ชื่อผูปกครอง).....นางสายบัว........แกวมณี...........  อาย....45...........ป 
ตั้งบานเรือนอยูเลขท่ี....119/26...........หมูท่ี.....11....ซอย......6........................ถนน.....นาเกลือ.............................
ตําบล/แขวง...บานา....................อําเภอ/เขต.......เมือง..............จังหวดั...ปตตานี...............รหัสไปรษณีย.  94000 
โทรศัพท 065 498 5993 (เปนเบอรโทรศัพทของผูปกครอง) 
อาชีพ  รับราชการ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ        นักธุรกิจ-คาขาย   เกษตรกรรม 
  พนักงาน/เจาหนาท่ีของรัฐ ลูกจางประจํา        ลูกจางชั่วคราว   ขาราชการ 
  พระ/นักบวช       ไมประกอบอาชีพ        อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………… 
ตําแหนง............................................สถานท่ีทํางาน.............................................เบอรโทรศัพท..................................... 
      บัตรประจําตัวประชาชน    บัตรประจําตัวขาราชการ  เลขท่ี......    ดูจาก  สําเนาทะเบียนบาน
..........................................................ออกใหท่ี...........ดูจากสําเนาบัตรประชาชน..................................... ซ่ึงตอไปนี้ใน
สัญญานี้เรียกวา  “ผูปกครอง” ตกลงยินยอมเปนผูปกครองและขอคํ้าประกัน  นาย/นางสาว/  (ชื่อนักเรียน 
นักศึกษา)  ...นายณัฐวุฒิ  แซเจี่ยง.................................... นักเรียน/นักศึกษา ระดับ    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   โดยเก่ียวของเปน..........มารดา........... 
ของ นาย/นางสาว (ชื่อนักเรียน นักศึกษา)........นายณัฐวุฒิ  แซเจี่ยง..... ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “นักเรียน นักศึกษา” 
ทุกฝายไดตกลงกันทําสัญญาไวดังมีขอความตอไปนี้ 

๑.  สถานศึกษาตกลงรับ นาย/นางสาว (ชื่อนักเรียน นักศึกษา) ....นายณัฐวุฒิ  แซเจี่ยง..............ซ่ึงตอไปนี้ 
เขาเปนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคปตตานี เพ่ือทําการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ          ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   ตั้งแตวันท่ี.......20....เดือน.......กุมภาพันธ......พ.ศ 2564 
เปนตนไป 

๒.  ผูปกครองจะควบคุมนักเรียน นักศึกษา ไมใหกระทําความผิดทางอาญา เชน กอการทะเลาะวิวาท การ 
พกพาอาวุธ การเสพนาเสพติด หรือ มียาเสพติดไวในครอบครอง การกระทํา หรือ  ละเวนการกระทําท่ีเก่ียวกับความ
ม่ันคงปลอดภัยของประเทศหาดฝาฝน ยินยอมใหสถานศึกษาดําเนินการลงโทษสถานหนัก (ใหออก ใหยายสถานศึกษา 
แลวแตกรณี)  

๓.  ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษาไดอานกฎ ระเบียบ และ ขอบังคับตางๆ ซ่ึงแนบทายสัญญานี้เขาใจโดย 
ตลอดแลว และ สัญญาวาจะปกครองดูแลใหนักเรียน  นักศึกษา  ปฏิบตัิตามอยางเครงครัด   หากฝาฝนยินยอมให
สถานศึกษาดําเนินการลงโทษตามกฎ ระเบียบ หรือของบังคับนั้น ๆ ทุกประการ 

๔.  นักเรียน นักศึกษา จะพนสภาพจากการเปนนักเรียน นักศึกษา เม่ือ 
๔.๑  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๔.๒  ผลการเรียนตามกวาเกณฑกําหนด ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียน 
๔.๓  ลาออก 
๔.๔  ถึงแกกรรม หรือ รางกายทุพพลภาพไมสามารถทําการศึกษาตอได 



๔.๕  สถานศึกษาสั่งใหพนสภาพนักเรียน นักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 
ก)  ขาดเรียนติดตอกันเกิน  ๑๕  วัน โดยสถานศึกษาพิจารณาแลววาไมมีเหตุผลอันสมควร 

 ข)  ไมมาติดตอเพ่ือรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา 
 ค)  ประพฤติฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา หรือ สถานประกอบการ หรือ ของทางราชการ  

หรือ ประพฤติผิดศีลธรรมอยางรายแรง จนเปนท่ีเสื่อมเสียแกสถานศึกษา หรือ ประพฤติตนเปนภัยตอความสงบ
เรียบรอยของบานเมือง 
  ง)  ตองโทษคดีอาญา โดยคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือ 
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 
  จ)  ขาดพ้ืนฐานความรู หรือ คุณสมบัติของผูเรียนตามท่ีกําหนดไว 
  ฉ)  สถานศึกษาตรวจสอบภายหลังพบวาสําเนาเอกสารตาง ๆ ไมถูกตอง สมบูรณ ครบถวน 
 ๕.  ผูปกครองใหสัญญาวาจะอบรม สั่งสอน ตักเตือน นักเรียน นักศึกษา ใหเปนผูมีความประพฤติ มีศิลธรรม 
ขยันหม่ันเพียรในการศึกษาเลาเรียนอยูเสมอ 
 ๖.  ผูปกครองใหสัญญาวาจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และ เขารวมกิจกรรมท่ีสถานศึกษาแจงให
ทราบดานความเต็มใจทันที 
 ๗.  เพ่ือเปนผลดีตอการปกครองดูแลรวมกัน เม่ือสถานศึกษาแจงเปนหนังสือใหผูปกครองมาพบ ผูปกครองให
สัญญาวาจะมาพบทันที    หากผูปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุอันสมควร  ผูปกครองยินยอมใหสถานศึกษาเรียกให
นักเรียน  นักศึกษาเปลี่ยนตัวผูปกครองใหม  หรือ ดําเนินการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ตามกรณีความผิดไดทันที โดย 
ไมตองพบผูปกครองกอนอีกตอไป 
 ๘.  ถาผูปกครองยายท่ีอยู หรือ มีการเปลี่ยนตัวผูปกครอง  ผูปกครองใหสัญญาวาจะแจงใหสถานศึกษาทราบ
ภายใน  ๑๕  วัน นับตั้งแตวันยายท่ีอยู หรือ เปลี่ยนตัวผูปกครองใหมแลวแตกรณี 
 ๙.  ในกรณีท่ีนักเรียน นักศึกษา เขาฝกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา 
จะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือ เง่ือนไขของสถานประกอบการนั้นๆ ทุกประการ 
 ๑๐. ถานักเรียน นักศึกษาไปกอใหเกิดความเสียหาย แกทรัพยสินไมวาใน หรือ นอกสถานศึกษา หรือ ใน
ระหวางท่ีนักเรียน นักศึกษา ฝกงานภายใน หรือ นอกสถานศึกษา ไมวาความเสียหายนั้น จะเกิดข้ึนแกทรัพยสินของ
ทางราชการ หรือ บุคคลภายนอกก็ดี หรือ ความเสียหายกรณีอ่ืน ๆ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกสถานศึกษา
แลว ผูปกครองยินยอมรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสถานศึกษา โดยสถานศึกษามิตองเรียกรองใหนักเรียน 
นักศึกษา ชําระหนี้ตามสัญญาไมวากรณีใดๆใหถือวาผูปกครองไดตกลงยินยอมในการผอนชําระหนี้ดวยทึกครั้ง และ 
ยังคงรับเปนผูคําประกันตามสัญญาตลอดไปจนกวาสถานศึกษาจะไดรับชําระหนี้สิน 
๑๑.  ผูปกครองจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันระหวางเวลาท่ีนักเรียน นักศึกษาตองรับผิดชอบสัญญาอยู หนังสือสัญญา
นี้ทําข้ึนเปน  ๒  ฉบับ  โดยสถานศึกษายึดถือไวอีกฉบับหนึ่ง และ ผูปกครองยึดถือไวอีกฉบับ ทุกฝาย 
ไดอาน ขอความในสัญญานี้เปนท่ีเขาใจโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนากันและกันเปนสําคัญ 
 

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

              ( นายมหิศร  ปตนราษฎร ) 
         ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปตตานี 
        
                                                                   (ลงชื่อ)....นายณัฐวุฒิ  แซเจี่ยง  นักเรียน/นักศึกษา 
         (....................................................) 
           

                                                                   (ลงชื่อ)......นางสายบัว.  แกวมณี.... ผูปกครอง 
         (..................................................). 
 



ตัวอยาง 
 

ขอมูลรายงานผานระบบ BMS 
ขอมูลสวนตัว (นักศึกษา) 

 
ชื่อ – สกุล..................นายรักธรรม.........ชื่นใจ.................รหัสประจาํตัว..............เวนไว................................. 
วัน เดือน ปท่ีเกิด.......19/07/2548............................................................................................................... 
เชื้อชาติ......ไทย....................สัญชาติ........ไทย..................ศาสนา..........พุทธ.........................หมูเลือด  B 
รหัสประจําตัวประชาชน..................ดูจากสําเนาบัตรประชาชน............................................................................. 
น้ําหนัก.............165.............สวนสูง.......50..................จังหวดัท่ีเกิด...............ปตตานี....................................... 
อําเภอท่ีเกิด..........เมือง...............................................ชื่อเลน....................เกา....................................................... 
เปนบุตรคนท่ี.....1...............มีพ่ีนองก่ีคน......2.........พ่ีก่ีคน........1........................นองก่ีคน........1.................... 
มีพ่ีนองท่ีกําลังเรียนอยูในวิทยาลัยเทคนิคปตตานีจํานวนก่ีคน...........................2........................................................... 
โรคประจําตัว................ไมมี.......................................ตําหนิในรางกาย (อะไร,สวนใดของรางกาย).........ไมมี............. 
ความพิการ...................ไมมี.......................................ความสามารถพิเศษ.................กีฬา........................................ 
ชือ่เพ่ือนท่ีสนิท.................นก........................โทรศัพทของเพ่ือน......................098 599 6531..(เบอรของเพ่ือนท่ีสนิท) 
ท่ีอยูของเพ่ือน.............................................................................................................................................................. 
เบอรโทรศัพทของนักเรยีนเอง..................................................................................................................................... 
 
 

ขอมูลทางการศึกษา 
 
ชื่อสถานศึกษาท่ีจบกอนมาเขาเรียนโรงเรียนแหงนี้.........................โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล 
จังหวัด....ปตตานี...............................อําเภอ...เมือง..............................................ตําบล รูสะมิแล.......................... 
ประเภทสถานศึกษารัฐบาลหรือเอกชน  (โปรดระบุ)............รัฐบาล................................................................... 
 
 

ขอความรวมมือกรอกขอมูลใหละเอียดครบทุกชองดวยตัวบรรจง 
 
 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลทั้งหมดตองเปนของนกัเรียน นักศึกษา เอง  ฉบับนี้เปนแคตัวอยาง 
 

 
 
 
 

 



ตัวอยาง 
 

ขอมูลผูปกครอง 
 
ชื่อ – สกุลบิดา.................นายจํานงค    แซเจี่ยง................................................................................ 
 
สถานภาพของบิดา  อยูดวยกัน   แยกกันอยู  หยาราง 
  

บิดาถึงแกกรรม  มารดาถึงแกกรรม  บิดาและมารดาถึงแกกรรม 
  

บิดาแตงงานใหม  มารดาแตงงานใหม  บิดาและมารดาแตงงานใหม 
 
อาชีพบิดา...................รับจาง...............................................................รายไดบิดาตอเดือน.......5000.................. 
เบอรโทรศัพทของบิดา....................098 595 6333....................................................................................................... 
 
ช่ือ – สกุลมารดา.............นางสายบัว  แกวมณี.................................................................................................... 
สถานภาพของมารดา  อยูดวยกัน   แยกกันอยู  หยาราง 
  

บิดาถึงแกกรรม  มารดาถึงแกกรรม  บิดาและมารดาถึงแกกรรม 
  

บิดาแตงงานใหม  มารดาแตงงานใหม  บิดาและมารดาแตงงานใหม 
 
อาชีพของมารดา..................รบัจาง......................................รายไดตอเดือน...............5000.................................. 
เบอรโทรศัพทของมารดา           นางสายบัว        
ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได (นร.นศ.)     119/26         หมูท่ี     26          ตรอก...........-..................ซอย.. 
ถนน     นาเกลือ      ตําบล     บานา        อําเภอ       เมือง         จังหวัด      ปตตานี 
รหัสไปรษณีย   94000            
 
บานเลขท่ีตามสําเนาทะเบียนบาน 
บานเลขท่ี      119/26     หมูท่ี   11  ตรอก...............-..............ซอย  6 (ถาไมมีก็ไมตองเขียน) 
ถนน   นาเกลือ...(ถาไมมีก็ไมตองเขียน)   ตําบล    บานา   อําเภอ       เมือง    จังหวัด      ปตตาน ี
รหัสไปรษณีย      94000 
รหัสบาน (ดูจากสําเนาทะเบียนบาน)…………………………………………………... 
 

 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลทั้งหมดตองเปนของนกัเรียน นักศึกษา เอง  ฉบับนี้เปนแคตัวอยาง 
 

 



 
ขอใหนักศึกษากรอกขอมูลใหครบทุกชองตามแบบฟอรม 

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลข้างล่างนีเ้ป็นภาษาองักฤษ ทุกหัวข้อให้ถูกต้อง 
ช่ือ-สกุลทีเ่ป็นภาษาองักฤษให้ดูจากบัตรประจําตัวประชาชน 

 

ช่ือ-สกุล (เป็นภาษาไทย).......................................................รหสัประจาํตวันกัศึกษา........................................... 
 

1.Studen_Name   (ช่ือ, ช่ือสกุล ของนกัเรียน มีคาํนาํหนา้นาม เช่น Mr.Miss  หรือ Mrs. ดว้ย) 

 ...................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 
 

2.  Father_Name (ช่ือ, ช่ือสกุล ของบิดา มีคาํนาํหนา้นาม เช่น Mr.Miss  หรือ Mrs. ดว้ย) 

 ...................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 
 

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

 ...................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 
 

4.  Place of Birth (จงัหวดัท่ีเกิด) บรรทดัแรก และ บรรทดัท่ี 2 ใหเ้ขียนวนั เดือน ปีเกิด เป็นภาษาองักฤษดว้ย 

ขอ้น้ีใหน้กัเรียนดูจากบตัรประจาํตวัประชาชนเหมือนกนั 

 ...................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 

5.  Previous School  (กรอกช่ือสถานศึกษาแห่งสุดทา้ยก่อนเขา้มาเรียน เช่น จบจากม.ตน้ หรือจบมาจากม.ปลาย 

หรือ จบปวช. มาจากท่ีไหน 

 ...................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

         

 

หมายเหตุ  หนา้น้ีให้นกัเรียนดูขอ้มูลท่ีเป็นช่ือภาษาองักฤษจากบตัรประชาชนของนกัเรียน ของบิดา ของมารดา 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


