เอกสารหมายเลข 1

วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประวัติข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
 สาขาวิชาจิตรกรรม (ศ.ปวส.1/1)
 สาขาวิชาประติมากรรม (ศ.ปวส.1/2)
 สาขาวิชาภาพพิมพ์ (ศ.ปวส.1/3)
 สาขาวิชาศิลปไทย (ศ.ปวส.1/4)

ติดรูปถ่าย
3X4
เซนติเมตร

 สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง (ศ.ปวส.1/5)
 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (ศ.ปวส.1/7) ................................
เลขประจำตัว
 สาขาวิชาช่างสิปปหมู่ (ศ.ปวส.1/8)
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
*กรอกรายละเอียดด้วยความเป็นจริง และเขียนด้วยตัวบรรจงชัดเจน

1. คำนำหน้าชื่อ

 เด็กชาย

 เด็กหญิง

 นาย

 นางสาว

ชื่อ ...........................................................ชื่อสกุล..............................................................ชื่อเล่น.............................................
2. เกิดวันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ................ ปัจจุบันอายุ ...........ปี เชื้อชาติ ...................สัญชาติ.....................
ศาสนา .......................... เลขบัตรประจำตัวประชาชน
หมู่โลหิต ...................โรคประจำตัว.................................โทรศัพท์บ้าน.............................. โทรศัพท์มือถือ.......................................
สถานที่เกิด.........................................ตำบล/แขวง .......................... อำเภอ/เขต ............................ จังหวัด....................................
3. บิดา ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล............................................................ (ถ้ามียศให้เขียนชื่อเต็มของยศด้วย)
อาชีพ  รับราชการ  พนักงานราชการ
 เกษตรกร  รับจ้าง

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ประกอบธุรกิจ – ค้าขาย
 อื่นๆ ....................................................................................

ที่อยู่ปัจจุบันของบิดา เลขที่ ................ หมู่ที่ ................ หมู่บ้าน ................................................ ซอย ............................................
ถนน ............................................. ตำบล/แขวง .............................................. อำเภอ/เขต ............................................................
จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................................
โทรศัพท์บ้าน...................................... โทรศัพท์มือถือ........................................ โทรศัพท์ที่ทำงาน..................................................
4. มารดา ชื่อ.........................................................ชื่อสกุล...................................................... (ถ้ามียศให้เขียนชื่อเต็มของยศด้วย)
อาชีพ  รับราชการ  พนักงานราชการ
 เกษตรกร  รับจ้าง

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ประกอบธุรกิจ – ค้าขาย
 อื่นๆ ....................................................................................

ที่อยู่ปัจจุบันของมารดา  ใช้ที่อยู่เดียวกับบิดา (ไม่ต้องกรอก) เลขที่ ...........หมู่ที่ ...........หมู่บ้าน .............................................
ซอย ....................................ถนน .......................... ตำบล/แขวง ................................. อำเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................................
โทรศัพท์บ้าน...................................... โทรศัพท์มือถือ........................................ โทรศัพท์ที่ทำงาน..................................................
/5. สถานะภาพของครอบครัว......
*เอกสารมีต่อด้านหลัง*
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5. สถานะภาพของครอบครัว
 อยู่กับบิดา-มารดา  อยู่กับบิดา

 อยู่กับมารดา

 อยู่กับผู้ปกครอง

 อื่นๆ…………………..

6. ผู้ปกครองขณะศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยช่างศิลป
 บิดา–มารดา

 บิดา

 มารดา

 บุคคลอื่น

7. ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง(กรณีมิใช่บิดา–มารดา)............................................................... ความสัมพันธ์เป็น .....................................
อาชีพ  รับราชการ  พนักงานราชการ
 เกษตรกร  รับจ้าง
ที่อยู่ปัจจุบัน

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ประกอบธุรกิจ – ค้าขาย
 อื่นๆ ....................................................................................

เลขที่ ............... หมู่ที่ ........... หมู่บ้าน ............................ ซอย ..................................ถนน .....................................

ตำบล/แขวง ......................................... อำเภอ/เขต ..................................................จังหวัด ..............................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................ โทรศัพท์มือถือ............................................ โทรศัพท์ที่ทำงาน..............................................
8. ขณะศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยช่างศิลปพักอยู่ที่
 ใช้ที่อยู่เดียวกับบิดา  ใช้ที่อยู่เดียวกับมารดา  ใช้ที่อยู่เดียวกับผู้ปกครอง
 บ้านเช่า

 หอพัก ชื่อหอพัก...................................................................................................................

เลขที่ .............. หมู่ที่ ................ หมู่บ้าน ...................................... ซอย .......................................ถนน ................................
ตำบล/แขวง ..................................... อำเภอ/เขต ........................................................จังหวัด ...........................................................
รหัสไปรษณีย์ ..................................................... โทรศัพท์.............................................................
9. วุฒิทางการศึกษาที่ใช้รายงานตัว
9.1 สำเร็จการศึกษา

 มัธยมศึกษาปีที่ 3

 มัธยมศึกษาปีที่ 6

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา .....................................................................
 อื่น ๆ...................................................................................................................................
9.2 สถานศึกษาเดิม ชื่อโรงเรียน.....................................................................................................................................
เลขที่ .................. หมู่ที่ .............. ซอย .................................................. ถนน......................................................
ตำบล/แขวง ...................................................................... อำเภอ/เขต ..........................................................................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ ........................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................................

/10. คำรับรอง......
*เอกสารมีต่อด้านหลัง*
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10. คำรับรอง
10.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในเอกสารมอบตัวและหลักฐานที่ใช้ประกอบการมอบตัวทั้งหมดถูกต้องตาม
ระดับที่สมัครเข้าศึกษาต่อและเป็นจริงทุกประการ หากวิทยาลัยได้ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือ
เป็นเท็จ หรือข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้ารับทราบว่าทางวิทยาลัยมีสิทธิ์คัดชื่อข้าพเจ้าออกจากทะเบียน นักเรียน นักศึกษา
และอาจดำเนินคดีอาญาแก่ข้าพเจ้าได้อีกด้วย
10.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะหมั่นศึกษาเล่าเรียนและประพฤติตนให้เรียบร้อยตามระเบียบวินัยและข้อบังคับของวิทยาลัยทุก
ประการ
11. การย้ายสถานศึกษาหรือลาออก
บิดา มารดาหรือผู้ปกครองต้องลงนามยินยอม
ลงชื่อ ..................................................................................................... (นักเรียน /นักศึกษา)
ลงชื่อ ..................................................................................................... (บิดา/มารดา/หรือผู้ปกครอง)
สำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน
ได้ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาพร้อมทั้งสำเนาตรงกับต้นฉบับแล้ว ปรากฏว่าผู้สมัครมีวุฒิตามระดับชั้นและมีหลักฐานการ
มอบตัวครบและถูกต้องตามระเบียบทุกประการ ดังนี้
 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเนา (วิทยาลัยเก็บเฉพาะฉบับสำเนา)
 สำเนาทะเบียนบ้าน ประกอบด้วย
- ชื่อ – นามสกุล ของนักศึกษา
- ชื่อ – นามสกุล ของบิดา มารดา
 สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้ปกครอง หรือญาติ (กรณีที่บิดา มารดา ไม่สามารถมาดำเนินการมอบตัวได้ ให้ใช้ร่วมกับ
หนังสือมอบอำนาจ)
 สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดาและนักศึกษา
 รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป
 อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ.............................................................................
ลงชื่อ ................................................................................ อาจารย์ผู้ตรวจหลักฐาน
......................./............................./.........................

