เลขประจาตัวผู้สมัคร

รู ปถ่าย 1 นิ้ว



วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ประจาปีการศึกษา 2561
1. ชื่อผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................นามสกุล.....................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
2. เกิดวันที่ ................. เดือน ........................................ พ.ศ. ........................ สัญชาติ...................................... ศาสนา.......................................
3. สถานที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด บ้านเลขที่................................หมู่......................ซอย.........................................ถนน..............................................
ตาบล............................................อาเภอ...............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์................................
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน) ...................................................... หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) .................................................................................
4. จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาอยู่ ระดับชัน้ ม.3 โรงเรียน
....................................................................................................................................
ตาบล........................................... อาเภอ......................................... จังหวัด.......................................... เกรดเฉลี่ยสะสม...........................
5. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะสมัครในสาขาวิชา (เลือกสาขาเรียน โปรดเขียนหมายเลข 1 และ 2)
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
.................... สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. ข้าพเจ้าได้นาหลักฐานมายื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองผลการเรียน 5 ภาค จานวน 2 ฉบับ
 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 สาเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายสาเนา 1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ถ่ายสาเนา 1 ฉบับ
 หลักฐานอื่น ๆ หรือเกียรติบตั รที่ได้รับ ....................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานและข้อมูลในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุก ประการ
ลงชื่อ...................................................................ผู้สมัคร
(..................................................................)
................/........................../................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
รู ปถ่าย 1 นิ้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
บัตรประจาตัวผู้สมัครเรียน
- รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561
- ประชุมผู้ปกครอง/ปฐมนิเทศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
เลขประจาตัวผู้สมัคร 
- ทดสอบความถนัด วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ชื่อ – สกุล(ผู้สมัคร)...................................................................................
- ประกาศผล วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
สาขาที่สมัครเรียน
สาขาเกษตรศาสตร์
.
- ลงทะเบียน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
ลงชื่อ(ผู้รับสมัคร).................................................. ......./............./.........
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เลขที่ 1 หมู่ 5 ถนนลิน้ ช้าง-บ้านเก่า ตาบลหนองหญ้า อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034 – 552 106 – 7 , หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา 081 – 006 5424 ครูปุ้ย www.kasetkan.ac.th

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ใบขึ้นทะเบียน ประวัตนิ ักเรียน – นักศึกษา
1. ประวัติส่วนตัว (เขียนตัวบรรจง) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................นามสกุล..............................................
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ................................................................................................ เลขที่ ปพ.1/รบ.1.............................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.................................................. รหัสกลุ่ม.................................................. สาขางาน...................................................................
ระดับชั้น  ปวช.1  ปวส.1 เพศ  ชาย  หญิง เชื้อชาติ....................................... สัญชาติ.....................................ศาสนา
........................................... หมู่เลือด .......................................
น้าหนัก....................................... ส่วนสูง......................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ----
จังหวัดที่เกิด..................................................................
อาเภอที่เกิด............................................... ตาบลที่เกิด........................................... เป็นบุตรคนที่................ มีพี่...............คน มีน้อง..............
คน จานวนพี่-น้องอยูใ่ นสถานศึกษาแห่งนี้ (ไม่รวมตนเอง) ..................คน
โรคประจาตัว(ถ้า
มี).........................................................................................ตาหนิ(ถ้ามี)......................................................... ความสามารถพิเศษ(ถ้า
มี).............................................................. ชื่อเล่น............................ หมายเลขโทรศัพท์............................................................
ประเภทรถ............................................ ทะเบียนรถ...............................................
เพื่อนสนิท................................................................................................................................โทรศัพท์......................................................................
ที่อยู่เพื่อนสนิท.............................................................................................................................................................................................................
2. ข้อมูลการศึกษา
สถานศึกษาเดิมที่จบ........................................................................................................... ประเภทสถานศึกษา  รัฐบาล  เอกชน
อาเภอ............................................ จังหวัด............................................
รหัสประจาตัวสถานศึกษาเดิม......................................................
ชุดที่ใบ ปพ.1 .................................. เลขที่ใบ ปพ.1 .................................. วันที่จบการศึกษา.....................................................
จานวน...................................หน่วยการเรียน
เกรดเฉลี่ยสะสม.............................................
ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วุฒิการศึกษา
 ปวช.  ม.3  ม.6 วันที่เข้ารับการศึกษา................................................ หน่วยกิตทีโ่ อน......................................
ภาคเรียนที่เข้าศึกษา.....................ปีการศึกษา.................................... รอบที่เข้า...................................... ห้องเรียน.............................................
3. ข้อมูลผู้ปกครอง (ตามทะเบียนบ้าน)
บิดา ชื่อ – สกุล...........................................................................................ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ...........................................................................
สถานภาพ  มีชีวิต  เสียชีวิต ความพิการ  พิการ  ไม่พิการ อาชีพ....................................รายได้ต่อเดือน.........................บาท
มารดา ชื่อ – สกุล.......................................................................................ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ...........................................................................
สถานภาพ  มีชีวิต  เสียชีวิต ความพิการ  พิการ  ไม่พิการ อาชีพ....................................รายได้ต่อเดือน.........................บาท
บ้านเลขที่........................หมู่ที่…..............ซอย.........................................ถนน...........................................ตาบล/แขวง..............................................
อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์........................................
สถานภาพสมรส บิดา – มารดา
 อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู่  อย่าร้าง
 บิดาหรือมารดาแต่งงานใหม่
 บิดาหรือมารดาหรือทั้งสองถึงแก่กรรม อืน่ ๆ โปรดระบุ
รหัสประจาบ้าน เลขที่ 11 หลัก (ดูจากทะเบียนบ้าน)

--

ข้อมูลผู้ปกครองที่สามารถติดต่อสะดวกที่สุด
ชื่อ – สกุล ......................................................................................................... บ้านเลขที่…………...........หมู่ที่................ถนน..................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์..........................
โทรศัพท์......................................................... ความสัมพันธ์กับนักเรียน..............................................................................................................
อาชีพ............................................................... รายได้ต่อเดือน........................................................บาท
หมายเหตุ

ชือ่ – สกุล ภาษาอังกฤษ นักศึกษา บิดา มารดา ให้ดูที่บัตรประจาตัวประชาชน

