
       ใบสมัครเลขท่ี.............................. 
 สมัครวันที่.................................... 

        เลขประจ ำตัวสอบ....................... 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 2 

วิทยำลัย…………………………………………………. 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี 

 

 
1. ชื่อผู้สมัคร (นำย/นำง/นำงสำว)    นำมสกุล    . 

เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.  เชื้อชำติ  สัญชำติ  ศำสนำ.   
เลขประจ ำตัวประชำชน  
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ บ้ำนเลขท่ี  หมู่ที ่ ซอย   ถนน                    
แขวง/ต ำบล   เขต/อ ำเภอ   จังหวัด    .

รหัสไปรษณีย ์   โทรศัพท ์       . 
2. ข้ำพเจ้ำขอสมัครเข้ำศึกษำในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำ ดังนี้ 

        สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรก่อสร้ำง (ต่อเนื่อง)  สำขำวิชำเทคโนโลยียำนยนต์ (ต่อเนื่อง) 
        สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ (ต่อเนื่อง)   สำขำวิชำกำรบัญชี (ต่อเนื่อง)   
        สำขำวิชำเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง)        

3. ประวัติกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ ชื่อสถำนศึกษำ จังหวัด เกรดเฉลี่ยสะสม 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำที่จบ 

      
      
      

4. ประวัติกำรท ำงำน 
ชื่อสถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง ที่อยู่ 

   
   
   

5. หลักฐำนประกอบกำรสมัคร 
 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่น  1  นิ้ว     จ ำนวน   3   รูป 
 หนังสือรับรองสภำพกำรเป็นนักศึกษำหรือส ำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน  จ ำนวน   1   ฉบับ 
 ส ำเนำบัตรประชำชนนักศึกษำ-บิดำ-มำรดำ      อย่ำงละ  1   ฉบับ 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนนักศึกษำ-บิดำ-มำรดำ      อย่ำงละ  1   ฉบับ 

      ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบของสถำบันอำชีวศึกษำภำคกลำง 2 และข้อควำมที่ระบุข้ำงต้นนั้นเป็นควำมจริง 
       ลงชื่อ    ผู้สมัครสอบ 
       (    ) 
             วันที่ เดือน  พ.ศ.    . 

 
 

หลักฐำนครบถ้วน 
หลักฐำนไม่ครบ  คือ    . 
 

ลงชื่อ   กรรมกำรรับสมัคร/ตรวจสอบหลักฐำน 
(   ) 
 / /  

ช ำระเงินค่ำสมัคร 200 บำท 
เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน  คือ    . 
 

 ลงช่ือ   กรรมกำรรับเงิน 
 (   ) 
  / /  
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วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
แบบฟอร์มบันทึกประวัตินักศึกษา 

 

ระดับปริญญำตรี  หลักสูตร     สำขำวิชำ   . 
 
1. ข้อมูลนักศึกษา 

      1.1 สถานภาพทั่วไป 
ชื่อ      นำย      นำง      นำงสำว   นำมสกุล  ชื่อเล่น .  

Student_Name       Mr      Mrs      Miss   Surname    . 
เลขทีป่ระจ ำตัวประชำชน  
สัญชำติ  เชื้อชำติ  ศำสนำ  วัน เดือน ปีเกิด     . 
สถำนที่เกิด ต ำบล   อ ำเภอ   จังหวัด    . 
น้ ำหนัก  กก.   ส่วนสูง  ซม.  หมู่โลหิต            เพศหญิง         เพศชำย 
มีต ำหนิที่     โรคประจ ำตัว    ควำมสำมำรถพิเศษ  . 
เป็นบุตรคนที ่      มีพ่ี คน  มีน้อง คน จ ำนวนพี่น้องที่เรียนอยู่ในสถำนศึกษำนี้  คน 
ควำมพิกำร       ไม่พิกำร      พิกำรทำงกำรมองเห็น      พิกำรทำงกำรได้ยิน      พิกำรทำงสติปัญญำ     

                พิกำรทำงร่ำงกำย,สุขภำพ   ปัญหำทำงกำรเรียนรู้       ปัญหำทำงพฤติกรรมและกำรเรียนรู้    
                พิกำรซ้ ำซ้อน        พิกำรทำงออทิสติก          ไม่ระบุ       อ่ืน ๆ     . 
 
      1.2 ประวัติการศึกษา 
  สถำนศึกษำเดิม    อ ำเภอ   จังหวัด   
 Previous School   เป็นสถำนศึกษำ       รฐับำล        เอกชน 
 ระดับกำรศึกษำ   ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 วุฒิกำรศึกษำปวส.       อ่ืน ๆ        ถ้ำมี        . 
 เลขที่ ใบ รบ.1  จ ำนวนหน่วยกำรเรียน  หน่วยกิต คะแนนเฉลี่ยสะสม  . 
 เข้ำศึกษำภำคเรียนที่ ภำคเรียนที่ 1      ภำคเรียนที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ       วนัที่เข้ำเรียน.  
 ประเภทนักศึกษำ       ปกติ       ทวิภำคี       โอนย้ำย      สมทบ 
 

1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน 
บ้ำนเลขท่ี หมู่       ตรอก/ซอย   แขวง/ต ำบล.                

. อ ำเภอ      จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   .

โทรศัพท์บ้ำน    โทรศัพท์มือถือ    (ท่ีสำมำรถติดต่อได้) 
เลขรหัสประจ ำบ้ำน     (ดูได้จำกทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน  11  หลัก) 
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2. ข้อมูลบิดา-มารดา 
2.1 ข้อมูลบิดา 
ชื่อ นำย        นำมสกุล                 สญัชำติ เชื้อชำติ  ศำสนำ.   
Father_Name        MR    Surname .     
เลขที่ประจ ำตัวประชำชน  
อำชีพ   รำยได้   บำท/เดือน  โทรศัพท์มือถือ .   

2.2 ข้อมูลมารดา 
ชื่อ     นำงสำว     นำง         นำมสกุล              สญัชำติ         เชื้อชำติ       ศำสนำ.  
Father_Name        Mrs       Miss    Surname .    
เลขที่ประจ ำตัวประชำชน  
อำชีพ   รำยได้   บำท/เดือน  โทรศัพท์มือถือ .   

2.3 สถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา 
 สมรส       อยู่ร่วมกัน       แยกกันอยู่       หย่ำร้ำง       บิดำถึงแก่กรรม       มำรดำถึงแก่กรรม 
3. ข้อมูลผู้ปกครอง 

3.1 ข้อมูลผู้ปกครอง 
ชื่อ      นำย      นำง      นำงสำว        นำมสกุล       เกี่ยวข้องเป็น.   
เลขที่ประจ ำตัวประชำชน  
อำชีพ   รำยได้   บำท/เดือน  โทรศัพท์มือถือ .   
3.2 ที่อยู่ผู้ปกครอง 
บ้ำนเลขท่ี      หมู่       ตรอก/ซอย  แขวง/ต ำบล.                . อ ำเภอ    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   .โทรศัพท์บ้ำน             .

โทรศัพท์มือถือ    (ท่ีสำมำรถติดต่อได้) 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานของ ผู้ปกครอง 

อำชีพ   ต ำแหน่ง    รำยได้   บำท/เดือน. 
สถำนที่ท ำงำน   ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ ตรอก/ซอย.      .  
ถนน               แขวง/ต ำบล                .อ ำเภอ              จังหวัด.                   .      
รหัสไปรษณีย์  .โทรศัพท์บ้ำน   โทรศัพท์มือถือ .        .  

    
 
 
 
 
  
หมายเหตุ  1.ให้นักเรียนกรอกรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นด้วยข้อมูลที่เป็นจริง ให้ครบถ้วนทุกช่องด้วยตัวบรรจง 
    2.ชื่อนักเรียน-บิดา-มารดา ที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ดูในบัตรประชาชน 


