
ใบสมัครขึ�นทะเบยีนเป็นนักศึกษา  
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พทุธศักราช  ���� 

                                         
                                            รหัสสถานศึกษา               ££££££££££ 

ระดับการศึกษา.......................................   รหัสประจําตัวนักศึกษา    ££££££££££ 
สมัครเข้าร่วมชมรม    £ ชมรม อาสายุวกาชาด กศน.      £ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค              £ ชมรมคอมพิวเตอร์ 
                       £ ชมรมอาสาแก้ปัญหายาเสพติด    £ ชมรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน     £ อื�น……………. 

ประวัตนัิกศึกษา 
สถานศึกษา  กศน.อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา    กศน.ตาํบล..................จระเข้หิน...........................รหัสกลุ่ม........300205............................ 

ชื�อ-สกุล...............................................................................................วัน  เดอืน  ปี  เกิด................../................./................. อาย.ุ............ปี.............เดอืน 
เลขประจําตัวประชาชน£££££££££££££  ศาสนา............สัญชาติ...........อาชีพ.....................รายได้เฉล�ีย/ปี..................บาท 
ส่วนสูง ................ชม.      น�ําหนัก.................. กก.    ความถนัด/ความสามารถพิเศษ........................................................................................................... 
ชื�อ-สกุลบดิา................................................สัญชาติ.......................อาชีพ...........................................รายได้เฉล�ีย/ปี...................................................บาท 
ชื�อ-สกุล มารดา...........................................สัญชาติ.......................อาชีพ............................................รายได้เฉล�ีย/ปี..................................................บาท 
อาชีพของผู้ปกครอง........................................................รายได้เฉล�ีย/ปี..............บาท   มีพี�น้อง จํานวน...............คน  พี�น้องท�ีกําลังศึกษาอยู.่.............คน  
ความพิการของบดิา  £ ไม่พิการ £  พิการทาง........................................ ความพิการของมารดา  £ ไม่พิการ £  พิการทาง....................................  
สถานภาพของบดิา/มารดา  £ อยู่ด้วยกัน  £ แยกกันอยู ่ £ หย่าร้าง  £  อื�นๆระบ.ุ................................................................................................. 
ความรู้เดมิจบช�ัน.....................ปี พ.ศ. ท�ีจบ.....................จากสถานศึกษา.............................................อําเภอ.......................จังหวัด................................ 
วุฒทิางธรรม.........................................ปีพ .ศ. ท�ีได ้.................    จาก..................................................อําเภอ.......................จังหวัด................................ 
ท�ีอยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก   อยู่บ้านเลขท�ี....................บ้าน......................................หมู่ท�ี.........ตําบล............................. อําเภอ.....................  
จังหวัด................................  รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท.์..........................................โทรศัพท์มือถือ................................................... 
                          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความข้างต้นนี�เป็นความจริงทกุประการ   และมีคณุสมบติัตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ข�ันพ�ืนฐาน  พุทธศักราช  ����  และไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียนทกุสังกัด    ตลอดระยะเวลาท�ีเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข�ันพ�ืนฐาน  พุทธศักราช  ����  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานของข้าพเจ้าไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงกับความเป็นจริง   หรือมี

คณุสมบัติไม่ครบถ้วน  หรือไม่นําหลักฐานมาแสดงตามเวลาท�ีกําหนด  ข้าพเจ้ายินยอมให้คัดชื�อออก  และหากตรวจสอบพบภายหลังท�ีจบหลักสูตร 
ไปแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษา  แล้วแต้กรณีรวมท�ังไม่เรียกร้องคา่เสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั�งสิ�น 

                                                                                    ลงชื�อ..............................................................สมัคร 
                                                                                    (..............................................................) 

                                                                                 วันท�ี.........เดอืน........................ พ.ศ. ................... 
 

 
หลกัฐาน / เอกสารที�ยื�นในวันสมคัร 

   £   วุฒเิดมิ                        £  ทะเบยีนบ้าน    
    £   รูปถา่ย ..............รูป   £   บัตรประจําตัวประชาชน   
   £   อื�นๆ ระบ.ุ..................................................................  

ลงชื�อ........................................................ผู้สมัคร 
       ลงชื�อ........................................................ผู้ตรวจสอบ 

 

 

 
บันทึกเพิ�มเตมิต้องนําหลกัฐานมาแสดงเพิ�มเตมิภายใน 

วันท�ี.......... เดอืน................................ พ.ศ. ........................... 
       £   วุฒเิดมิ (ฉบับจริง)   £   บัตรประจําตัวประชาชน    
£ สําเนาทะเบยีนบ้าน  £ หลักฐานการเปล�ียนชื�อ – สกุล 
£   อื�นๆ ระบ.ุ..................................................................... 

       ลงชื�อ.........................................................ผู้รับสมัคร 
       ลงชื�อ........................................................ครูกศน .ตําบลผู้รับรอง 
       ลงชื�อ.........................................................ผู้สมัคร 

    ครูปรีดี  087- 8271028, 090- 4845308 
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