ใบสมัครเข้ าศึกษาต่ อวิทยาลัยการอาชี พท่ าตูม (โควตา)
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ประจาปี การศึกษา 2564
แบบกรอกข้ อมูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพท่ าตูม

ชื่ อผู้สมัคร .....................................นามสกุล......................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน
กรุณากาเครื่ องหมาย  หน้ าแผนกวิชาทีต่ ้ องการเรียน ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ สมัครเข้ าเรียนระดับ ปวช. ,ปวส.
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
 สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6,ทวิภาคี)
 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสี รถยนต์
 สาขาวิชาเทคนิ คเครื่ องกล สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ (ทวิภาคี)
 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่ องมือกล
 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่ องมือกล (ม.6,ทวิภาคี)
 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานผลิตภัณฑ์
 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะ (ม.6,ทวิภาคี)
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขางานไฟฟ้ากาลัง
 สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ม.6,ทวิภาคี)
 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าเครื่ องกล (ทวิภาคี)
 สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
 สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา
 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ม.6,สายตรง,ทวิภาคี)
 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั สาขางานคอมธุรกิจดิจิทลั (ม.6,สายตรง)
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข้ อมูลส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
ชื่อ ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว ............................................................สกุล......................................................ชื่อเล่น...............................
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน.............................................เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง วัน/เดือน/ปี เกิด......../............/........ เชื้อชาติ...................
สัญชาติ..................ศาสนา.......................หมู่เลือด.............................น้ าหนัก ................... กก. ส่ วนสู ง ............................. ซม. จานวนพี่............
คน จานวนน้อง............คน เป็ นบุตรคนที่.................จานวนพี่นอ้ งที่กาลังศึกษาอยู.่ .......................คนความสามารถพิเศษ
.......................................... ที่อยูน่ กั ศึกษา รหัสบ้าน...............................................บ้านเลขที่.............หมู่..........ชื่อหมู่บา้ น...................................
ตาบล.....................อาเภอ..........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณี ย.์ .............................เบอร์โทรศัพท์.............................................
ข้ อมูลส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านการศึกษา
ชื่อสถานศึกษาเดิมที่จบโรงเรี ยน/วิทยาลัย.................................................................................................อาเภอ...................จังหวัด......................
ข้ อมูลส่ วนที่ 3 ข้ อมูลด้ านครอบครัว
ชื่อบิดา...........................................................นามสกุล........................................................... สถานภาพของบิดา ( ) มีชีวติ ( ) ถึงแก่กรรม
อาชีพบิดา...................................................รายได้ต่อปี ........................................บาท ความพิการของบิดา ( ) พิการ ( ) ไม่พิการ
ชื่อมารดา.....................................................นามสกุล..............................................................สถานภาพของบิดา ( ) มีชีวติ ( ) ถึงแก่กรรม
อาชีพมารดา...............................................รายได้ต่อปี ........................................บาท ความพิการของมารดา ( ) พิการ ( ) ไม่พิการ
สถานภาพการสมรสของบิดา – มารดา ( ) อยูด่ ว้ ยกัน ( ) แยกกันอยู่ ( ) อย่าร้างรายได้บิดา - มารดา รวมกัน..............บาท/ปี
ชื่อหมู่บา้ น..........................ถนน................ตาบล.................อาเภอ...................จังหวัด............................โทรศัพท์............................
......................................................................หลักฐานในการมอบตัว...............................................................................

1.1 สาเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา หรื อ ใบรับรอง จานวน 2 ฉบับ 1.2 สาเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
1.3 สาเนาสาเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ 1.4 สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ รี ยน
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ 1.5 รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ชุดนักเรี ยน จานวน 1 รู ป (ติดในใบมอบตัวต้านหลัง)
หมายเหตุ : เอกสารหมายเลข 1.1 – 1.4 ให้ รับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
- กรอกข้ อมูลให้ สมบูรณ์ และตามความเป็ นจริง
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รู ปถ่ าย
ขนาด 1
นิว้

ปี การศึกษา 2563
สาขาวิชา..........................................
ระดับชั้น............ ปี ที่.........ห้อง........

ใบมอบตัว
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
เขียนที่ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
วันที่................. เดือน.................................. พ.ศ. .................

ข้าพเจ้า(ชื่อผูป้ กครอง).................................................................................... อายุ................ ปี
อาชีพ...................... ตั้งบ้านเรื อนอยูบ่ า้ นเลขที่...........หมู่ที่.......... ชื่อหมู่บา้ น......................................................... ถนน.........................ตาบล
................................ อาเภอ.......................................จังหวัด.........................................
ขอทาใบมอบตัว นาย / นาง / นางสาว (ชื่อ
นักศึกษา)......................................................................................................
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน
ให้เป็ นนักเรี ยน
นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไว้ต่อผูอ้ านวยการ โดยยอมรับเป็ นผูป้ กครองของ
.............................................................................. ซึ่งผูป้ กครองเกี่ยวข้องเป็ น................โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ
ในเรื่ องต่าง ๆ ของ ...................................................................... ทั้งในด้านความประพฤติ การเล่าเรี ยน และจะ
พยายามตักเตือน ให้ประพฤติตามคาสัง่ สอนของครู ข้อบังคับระเบียบวินยั ของสถานศึกษาด้วยดีทุกประการ ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบชาระเงิน
บารุ งการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายต่าง ๆของ.................................................
และถ้าหาก.............................................................ทาความเสี ยหายใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลใด หรื อของ
สถานศึกษา ข้าพเจ้ายินดีรับชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นนั้นทุกกรณี
อนึ่ง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษาแห่งนี้เป็ นอย่างดีแล้ว
และมีความเห็นชอบทุกประการ จึงได้มอบตัว...........................................................................พร้อมหลักฐาน
สาเนาใบรับรองการเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา หรื อสาเนาระเบียนแสดงผลการเรี ยน (รบ.), สาเนาทะเบียนบ้าน,
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สด.9 (ถ้ามี) ให้เข้าเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ตั้งแต่
วันนี้เป็ นต้นไป

ลงชื่อ..............................................ผูป้ กครอง
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................พยาน
(..............................................)

