ทบ.๒
รูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่
 สาขาวิชาการจัดการ
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร

ปีที่เข้าศึกษา....................................................ภาคการศึกษาที่ .......................................... สถานที่จัดการศึกษา
 ห้องเรียน อ.เมือง
 ห้องเรียน อ.เด่นชัย
 ห้องเรียน อ.ลอง
 ห้องเรียน อ.วังชิ้น
 ห้องเรียน อ.หนองม่วงไข่
ส่วนที่ ๑ ประวัตินักศึกษา
๑. ชื่อ (นาย นาง นางสาว ยศ อื่นๆ โปรดระบุ )/.............................................นามสกุล.........................................
Name(Mr./Mrs./Miss.)...........................................................................Last Name..................................................................
๒. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
๓. วัน / เดือน / ปีเกิด.............................................อายุ...............ปี จังหวัดภูมิลาเนา...........................................ศาสนา......................................
เชื้อชาติ.......................สัญชาติ...............ประเทศ(ต่างด้าว)..................................หมู่เลือด................. น้าหนัก................กิโลกรัม
ส่วนสูง....................เซนติเมตร โรคประจาตัว........................................... ความบกพร่องทางร่างกาย (ถ้ามี)..............................
ความสามารถพิเศษ......................................................................อาชีพก่อนเข้าศึกษา...................................................................
อีเมล์...............................................................................................................................................................................................
๔ สถานภาพ  โสด
 สมรส
 หย่าร้าง  หม้าย
๕. เป็นบุตรคนที่...................คน จานวนพี่น้อง..................คน
กาลังศึกษาอยู่ .................... คน
๖. อาชีพปัจจุบัน  มี (โปรดระบุ)...............................................................................  ไม่มี
๗. สถานทีท่ างาน.............................................................หมู่ที่..........ถนน..............................ตรอก / ซอย..................................
ตาบล / แขวง................................................. อาเภอ / เขต......................................... จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์...................................เบอร์โทรศัพท์................................................รายได้.......................................บาท/เดือน
๘. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่.........................................หมู่ที่........................ ตรอก / ซอย.........................................................
ถนน............................................................ตาบล / แขวง..................................... อาเภอ / เขต.............................................
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์.....................................เบอร์โทรศัทพ์บ้าน..........................................
๙. ที่อยู่ปัจจุบนั ที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่........................................ หมู่ที่....................ตรอก / ซอย...............................................
ถนน.....................................................ตาบล / แขวง........................................อาเภอ / เขต....................................................
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.................................เบอร์โทรศัพท์.........................................................
๑๐. ชื่อบิดา ............................................. นามสกุล..........................................เบอร์โทรศัพท์..........................................................
รหัสบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา........................................................................................................................................
อาชีพ............................................................ มีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
รายได้...................................บาท/เดือน
๑๑. ชื่อมารดา ...........................................นามสกุล................................................เบอร์โทรศัพท์....................................................
รหัสบัตรประจาตัวประชาชนของมารดา.....................................................................................................................................
อาชีพ................................................................  มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม รายได้...................................บาท/เดือน

12. ซื่อผู้ปกครอง(นาย/นาง/นางสาว) .......................................................นามสกุล................................................................
รหัสบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง......................................................................................................................
อาชีพ.........................................................  มีชีวิตอยู่

 ถึงแก่กรรม รายได้.................................บาท/เดือน

๑3. ผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน.........................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................................................
เบอร์โทรศัพท์......................................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๒ ประวัติการศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช./เทียบเท่า

วัน/เดือน/ปีที่
คะแนนเฉลี่ย
สาเร็จการศึกษา
(ถ้ามี)

คุณวุฒิที่สาเร็จ

วัน/เดือน/ปีที่ คะแนนเฉลี่ย
สาเร็จการศึกษา
(ถ้ามี)

คุณวุฒิที่สาเร็จ

ชื่อสถานศึกษา............................................................................
เลขที่.............................หมู่ที่............. ถนน................................
ตาบล....................................อาเภอ...........................................
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์...................................
สาเร็จการศึกษาระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด
ชื่อสถานศึกษา...........................................................................
เลขที่..........................หมู่ที่............ ถนน...................................
ตาบล....................................อาเภอ..........................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 และข้อความที่ข้าพเจ้ากรอก
ใน ทบ.๒ พร้อมทั้งหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทั้งหมดถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้ตรวจสอบและ
ใช้ ข้ อมู ล ของข้ า พเจ้ าจากส านั ก งานกลางทะเบี ยนราษฎร์ หากข้ อความข้ างต้ นนี้ ไม่ เป็ น ความจริ ง เพี ยงข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง
หรือหลักฐานใดไม่ถูกต้องตรงตามระเบียบการรับสมัครฯ หรือเป็นหลักฐานปลอม หรือเป็นข้อความเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้
วิทยาลัยถอนสภาพการเป็นนั กศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ทันที โดยวิทยาลัย ฯไม่ต้องคืนค่าบารุ ง
การศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาที่ได้ชาระแก่วิทยาลัย ฯ และไม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากวิทยาลัยฯ และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด
ตรวจสอบถูกต้อง
ลงชื่อ..................................................

ลงชื่อ..................................................

(.....................................................)

(.....................................................)

(ผู้สมัคร)

(เจ้าหน้าที่รบั สมัคร)

............./................../...................

............../................../...................

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่ผู้สมัครเข้ำเป็นนักศึกษำ............................
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันรับสมัคร (แนบหลังใบสมัคร)
 ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
๑
ฉบับ
 รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (สวมเชิ้ตคอปกสีขาว) ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
2
รูป
 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ม.๖ ปวช. หรือเทียบเท่า)
๓
ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๑
ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน
๑
ฉบับ
 สาเนาใบขอเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๑
ฉบับ
 สาเนาใบระเบียนสมรส (ถ้ามี)
๑
ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ บิดา-มารดา อย่างละ
๑
ฉบับ
 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน
๑
ฉบับ
 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี
พร้อมคาอธิบายรายวิชาสาหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์
ขอเทียบยกเว้นรายวิชาและโอนผลการเรียนรายวิชา
๑
ฉบับ
 อื่น ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
.......................................................................................
.........................
( ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ใช้กระดาษ เอ ๔ และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อกากับเอกสารทุกฉบับด้วย )
การตรวจหลักฐาน
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก...................................................................................................
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน
(...............................................)
............../................/...............
ชาระค่าสมัครแล้ว
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่............................เลขที่......................ลงวันที่...................................
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(.............................................)
............./............/..................

