
 
เลขประจ ำตัวผู้สมัคร 
 

 
 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

เลขบัตรประชำชน                  
2. เกิดวันที่................เดือน...................................พ.ศ. ........................... สัญชำติ...................................ศำสนำ.............................. 
3. สถำนที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด  บ้ำนเลขที่.....................................หมู่ที่........................หมู่บ้ำน....................................................... 

ตรอก/ซอย.................................................ถนน..................................................ต ำบล/แขวง....................................................... 
อ ำเภอ/เขต........................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
หมำยเลขโทรศัพท์................................................................โทรศัพท์ (มือถือ)............................................................................... 

4. ก ำลังศึกษำ ม.3 โรงเรียน......................................................................จังหวัด.........................................เกรดเฉลี่ย.................... 
5. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ จะสมัครในสำขำวิชำ (เลือกสำขำเรียน โปรดเขียนหมำยเลข 1 และ 2) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
...........ช่ำงยนต์ (งำนยำนยนต์)    .......กำรบัญช ี  
...........ช่ำงยนต์ (งำนยำนยนต ์ทวิภำคี)   ........กำรตลำด  
...........ช่ำงยนต์ (งำนตัวถังและสี ทวิภำคี)   ........คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
...........ช่ำงกลโรงงำน    ........ธุรกิจค้ำปลกี (ทวิภำคี) 
...........ช่ำงกลโรงงำน (ทวิภำคี)    
...........ช่ำงเชื่อมโลหะ    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
...........ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง    .......กำรโรงแรม (ทวิภำคี)             
...........ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง (ทวิภำคี)   .......กำรโรงแรม (Mini English Program)       
...........ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์    .......กำรท่องเที่ยว 
...........เมคคำทรอนิกส์ 
...........เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

6. ข้ำพเจ้ำได้น ำหลักฐำนมำยื่นพร้อมใบสมัคร  ดังนี้ 
 ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน หรือหนังสือรับรอง หรือประกำศนียบัตร หรือหนังสือรับรองผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน 
 รูปถ่ำยหน้ำตรง  ขนำด  1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและส ำเนำบัตรประชำชนผู้สมัครและผู้ปกครอง 
 หลักฐำนอื่นๆ หรือเกียรติบัตรที่ได้รับ...................................................................................................................... 
       หมายเหตุ กลุ่มนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร ไม่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง               

กับนักเรียนมาด้วยเช่น สูติบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นต้น 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำหลักฐำน และข้อมูลในใบสมัครนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้สมัคร 
             (........................................................) 
                      ........../........../.......... 

 
 
 
 
 
 
 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว 

อศท. ๑๙ 



 
 

ประวัตินักเรียน/นักศึกษา วทิยาลัยเทคนคิพัทยา 
1. ประวัติส่วนตัว (เขียนด้วยตัวบรรจง) 
รหัสประจ ำตัว           ไม่ต้องกรอก       ชื่อ–นำมสกุล                                         
ชื่อ–นำมสกุล ภำษำอังกฤษ                                                                                               
เลขที ่ปพ 1./รบ.1                          วัน/เดือน/ปีเกิด(01/01/45)                                 รหัสกลุ่ม             ไม่ต้องกรอก                
สำขำงำน         ไม่ต้องกรอก           ระดับชั้น        ปวช.  1         ปวส.1         เพศ     ชำย      หญิง                                       
เชื้อชำติ                     สัญชำติ                                  ศำสนำ                               หมู่เลือด                        

น้ ำหนัก        ส่วนสูง          เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน  -  -  -  -  
จังหวัดเกิด        ชื่อจังหวัดภำษำอังกฤษ                                               อ ำเภอที่เกิด           ต ำบลที่เกิด                    
เป็นบุตรคนที ่          มีพ่ี           คน มีน้อง            คน  จ ำนวนพี่ - น้องอยูใ่นสถำนศึกษำแห่งนี(้ไม่รวมตนเอง)                               คน 
โรคประจ ำตัว(ถ้ำมี)               ต ำหน(ิถ้ำมี)               ควำมพิกำร(ถ้ำมี)                        
ควำมสำมำรถพิเศษ(ถ้ำมี)   ชื่อเล่น                      โทรศัพท์                                                                                     
ประเภทรถ        ทะเบียนรถ               เพื่อนสนิท           โทรศัพท์                                       
ที่อยู่เพื่อนสนิท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. ข้อมูลการศึกษา 
สถำนศึกษำเดิมที่จบ    ชื่อภำษำอังกฤษ               ประเภทสถำนศึกษำ รัฐบำล เอกชน 
จังหวัด    อ ำเภอ      
รหัสประจ ำตัวจำกสถำนศึกษำเดิม         ชุดที่ใบ ปพ. 1  เลขที่ใบปพ.1     
วันที่จบกำรศึกษำ   จ ำนวน  หน่วยกำรเรียน  เกรดเฉลี่ยสะสม    
ระดับกำรศึกษำ  มัธยมศึกษำตอนต้น  มัธยมศึกษำตอนปลำย  ประกำศนียบัตรวิชำชีพ   วุฒิกำรศึกษำ  ปวช.  ม.3  ม.6 
วันที่เข้ำศึกษำ           ไม่ต้องกรอก                 หน่วยกิตที่โอน         ไม่ต้องกรอก           
ภำคเรียนที่เข้ำศึกษำ                  ปีกำรศึกษำ                  รอบที่เรียน        ไม่ต้องกรอก            ห้องที่เรียน    ไม่ต้องกรอก                                                                                                                                                 
3. ข้อมูลผู้ปกครอง (ตามทะเบียนบ้าน) 
บิดำ ชื่อ-สกุล                 ชื่อ-สกุลภำษำอังกฤษ                    สถานภาพ  มีชีวิต  เสียชีวิต 
 ความพิการ       พิกำร     ไม่พิกำร    อำชีพ   รำยได้ต่อเดือน      บำท 
มำรดำ ชื่อ-สกุล                 ชื่อ-สกุลภำษำอังกฤษ                    สถานภาพ  มีชีวิต  เสียชีวิต 

ความพิการ       พิกำร     ไม่พิกำร    อำชีพ   รำยได้ต่อเดือน      บำท 
บ้ำนเลขที ่   หมู่ท่ี  หมู่บ้ำน   ซอย           ถนน                                         
จังหวัด                      อ ำเภอ                             ต ำบล                     รหัสไปรษณีย์                       
โทรศัพท์บ้ำน     มือถือ                              
สถานภาพการสมรส บิดำ – มำรดำ    อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู่    หย่ำร้ำง     บิดำหรือมำรดำแต่งงำนใหม่ 
        บิดำหรือมำรดำหรือทั้งสองถึงแก่กรรม    อื่นๆ โปรดระบุ                       
รหัสบ้ำนเลขที่ 11 หลัก (ดูจำกทะเบียนบ้ำน)    
ข้อมูลผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้  
ชื่อ-สกุล                                                                                                    
บ้ำนเลขที ่    หมู่ที่   หมู่บ้ำน       ซอย     ถนน                              
จังหวัด           อ ำเภอ   ต ำบล  รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์                
ควำมสัมพันธ์กับนักศึกษำ    อำชีพ     รำยได้ต่อเดือน           

 
 
หมายเหตุ  ชื่อ-สกุล  ภาษาอังกฤษ นักศึกษา บิดา มารดา ให้ดูจากบัตรประชาชน 
 

อศท. ๒๕ 


