ใบสมัครขึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
รหัสสถานศึกษา
££££££££££
ระดับการศึกษา....................................... รหัสประจําตัวนักศึกษา ££££££££££
สมัครเข้าร่วมชมรม £ ชมรม อาสายุวกาชาด กศน.
£ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
£ ชมรมคอมพิวเตอร์
£ ชมรมอาสาแก้ปัญหายาเสพติด £ ชมรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน £ อืน…………….
ประวัตนิ ักศึกษา
สถานศึกษา กศน.อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กศน.ตําบล..................จระเข้หิน...........................รหัสกลุ่ม........300205............................
ชือ-สกุล...............................................................................................วัน เดือน ปี เกิด................../................./................. อายุ.............ปี .............เดือน
เลขประจําตัวประชาชน£££££££££££££ ศาสนา............สัญชาติ...........อาชีพ.....................รายได้เฉลีย/ปี ..................บาท
ส่วนสูง ................ชม. นําหนัก.................. กก. ความถนัด/ความสามารถพิเศษ...........................................................................................................
ชือ-สกุลบิดา................................................สัญชาติ.......................อาชีพ...........................................รายได้เฉลีย/ปี ...................................................บาท
ชือ-สกุล มารดา...........................................สัญชาติ.......................อาชีพ............................................รายได้เฉลีย/ปี ..................................................บาท
อาชีพของผู้ปกครอง........................................................รายได้เฉลีย/ปี ..............บาท มีพีน้อง จํานวน...............คน พีน้องทีกําลังศึกษาอยู..............คน
่
ความพิการของบิดา £ ไม่พิการ £ พิการทาง........................................ ความพิการของมารดา £ ไม่พิการ £ พิการทาง....................................
สถานภาพของบิดา/มารดา £ อยู่ด ้วยกัน £ แยกกันอยู่ £ หย่าร้าง £ อืนๆระบุ..................................................................................................
ความรู้เดิมจบชัน.....................ปี พ.ศ. ทีจบ.....................จากสถานศึกษา.............................................อําเภอ.......................จังหวัด................................
วุฒทิ างธรรม.........................................ปีพ .ศ. ทีได้ ................. จาก..................................................อําเภอ.......................จังหวัด................................
ทีอยู่ปัจจุบ ันสามารถติดต่อได้สะดวก อยู่บ ้านเลขที....................บ้าน......................................หมู่ท.........ตํ
ี
าบล............................. อําเภอ.....................
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย ์................................ โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ...................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นนีเป็นความจริงทุกประการ และมีคณ
ุ สมบัติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช
และไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกสังกัด ตลอดระยะเวลาทีเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานของข้าพเจ้าไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่น ําหลักฐานมาแสดงตามเวลาทีกําหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ค ัดชือออก และหากตรวจสอบพบภายหลังทีจบหลักสูตร
ไปแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษา แล้วแต้กรณีรวมทังไม่เรียกร้ องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิ น
ลงชือ..............................................................สมัคร
(..............................................................)
วันที.........เดือน........................ พ.ศ. ...................
หลักฐาน / เอกสารทียืนในวันสมัคร
£ วุฒเิ ดิม
£ ทะเบียนบ้าน
£ รูปถ่าย..............รูป £ บัตรประจําตัวประชาชน
£ อืนๆ ระบุ...................................................................
ลงชือ........................................................ผู้สมัคร
ลงชือ........................................................ผู้ตรวจสอบ

ครู ปรีดี 087- 8271028, 090- 4845308

บันทึกเพิมเติมต้องนําหลักฐานมาแสดงเพิ มเติมภายใน
วันที.......... เดือน................................ พ.ศ. ...........................
£ วุฒเิ ดิม (ฉบับจริง) £ บัตรประจําตัวประชาชน
£ สําเนาทะเบียนบ้าน £ หลักฐานการเปลียนชือ – สกุล
£ อืนๆ ระบุ......................................................................
ลงชือ.........................................................ผู้รับสมัคร
ลงชือ........................................................ครูกศน.ตําบลผู้รับรอง
ลงชือ.........................................................ผู้สมัคร

ใบสมัครขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
รหัสสถานศึกษา
££££££££££
ระดับการศึกษา....................................... รหัสประจําตัวนักศึกษา ££££££££££
สมัครเข้าร่วมชมรม £ ชมรม อาสายุวกาชาด กศน.
£ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
£ ชมรมคอมพิวเตอร์
£ ชมรมอาสาแก้ปัญหายาเสพติด £ ชมรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน £ อืน…………….
ประวัตนิ ักศึกษา
สถานศึกษา กศน.อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กศน.ตําบล.............................................................รหัสกลุ่ม.......................................................
ชือ-สกุล...............................................................................................วัน เดือน ปี เกิด................../................./................. อายุ.............ปี .............เดือน
เลขประจําตัวประชาชน£££££££££££££ ศาสนา............สัญชาติ...........อาชีพ.....................รายได้เฉลีย/ปี ..................บาท
ส่วนสูง ................ชม. นําหนัก.................. กก. ความถนัด/ความสามารถพิเศษ...........................................................................................................
ชือ-สกุลบิดา................................................สัญชาติ.......................อาชีพ...........................................รายได้เฉลีย/ปี ...................................................บาท
ชือ-สกุล มารดา...........................................สัญชาติ.......................อาชีพ............................................รายได้เฉลีย/ปี ..................................................บาท
อาชีพของผู้ปกครอง........................................................รายได้เฉลีย/ปี ..............บาท มีพีน้อง จํานวน...............คน พีน้องทีกําลังศึกษาอยู..............คน
่
ความพิการของบิดา £ ไม่พิการ £ พิการทาง........................................ ความพิการของมารดา £ ไม่พิการ £ พิการทาง....................................
สถานภาพของบิดา/มารดา £ อยู่ด ้วยกัน £ แยกกันอยู่ £ หย่าร้าง £ อืนๆระบุ..................................................................................................
ความรู้เดิมจบชัน.....................ปี พ.ศ. ทีจบ.....................จากสถานศึกษา.............................................อําเภอ.......................จังหวัด................................
วุฒทิ างธรรม.........................................ปีพ .ศ. ทีได้ ................. จาก..................................................อําเภอ.......................จังหวัด................................
ทีอยู่ปัจจุบ ันสามารถติดต่อได้สะดวก อยู่บ ้านเลขที....................บ้าน......................................หมู่ท.........ตํ
ี
าบล............................. อําเภอ.....................
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ............................... โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ...................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นนีเป็นความจริงทุกประการ และมีคณ
ุ สมบัติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช
และไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกสังกัด ตลอดระยะเวลาทีเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานของข้าพเจ้าไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ น ําหลักฐานมาแสดงตามเวลาทีกําหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ค ัดชือออก และหากตรวจสอบพบภายหลังทีจบหลักสูตร
ไปแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษา แล้วแต้กรณีรวมทังไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิ น
ลงชือ..............................................................สมัคร
(..............................................................)
วันที.........เดือน........................ พ.ศ. ...................
หลักฐาน / เอกสารทียืนในวันสมัคร
£ วุฒเิ ดิม
£ ทะเบียนบ้าน
£ รูปถ่าย..............รูป £ บัตรประจําตัวประชาชน
£ อืนๆ ระบุ...................................................................
ลงชือ........................................................ผู้สมัคร
ลงชือ........................................................ผู้ตรวจสอบ

บันทึกเพิมเติมต้องนําหลักฐานมาแสดงเพิ มเติมภายใน
วันที.......... เดือน................................ พ.ศ. ...........................
£ วุฒเิ ดิม (ฉบับจริง) £ บัตรประจําตัวประชาชน
£ สําเนาทะเบียนบ้าน £ หลักฐานการเปลียนชือ – สกุล
£ อืนๆ ระบุ......................................................................
ลงชือ.........................................................ผู้รับสมัคร
ลงชือ........................................................ครูกศน.ตําบลผู้รับรอง
ลงชือ.........................................................ผู้สมัคร

ใบสมัครขึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
รหัสสถานศึกษา
££££££££££
ระดับการศึกษา....................................... รหัสประจําตัวนักศึกษา ££££££££££
สมัครเข้าร่วมชมรม £ ชมรม อาสายุวกาชาด กศน.
£ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
£ ชมรมคอมพิวเตอร์
£ ชมรมอาสาแก้ปัญหายาเสพติด £ ชมรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน £ อืน…………….
ประวัตนิ ักศึกษา
สถานศึกษา กศน.อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กศน.ตําบล.............................................................รหัสกลุ่ม.......................................................
ชือ-สกุล...............................................................................................วัน เดือน ปี เกิด................../................./................. อายุ.............ปี .............เดือน
เลขประจําตัวประชาชน£££££££££££££ ศาสนา............สัญชาติ...........อาชีพ.....................รายได้เฉลีย/ปี ..................บาท
ส่วนสูง ................ชม. นําหนัก.................. กก. ความถนัด/ความสามารถพิเศษ...........................................................................................................
ชือ-สกุลบิดา................................................สัญชาติ.......................อาชีพ...........................................รายได้เฉลีย/ปี ...................................................บาท
ชือ-สกุล มารดา...........................................สัญชาติ.......................อาชีพ............................................รายได้เฉลีย/ปี ..................................................บาท
อาชีพของผู้ปกครอง........................................................รายได้เฉลีย/ปี ..............บาท มีพีน้อง จํานวน...............คน พีน้องทีกําลังศึกษาอยู..............คน
่
ความพิการของบิดา £ ไม่พิการ £ พิการทาง........................................ ความพิการของมารดา £ ไม่พิการ £ พิการทาง....................................
สถานภาพของบิดา/มารดา £ อยู่ด ้วยกัน £ แยกกันอยู่ £ หย่าร้าง £ อืนๆระบุ..................................................................................................
ความรู้เดิมจบชัน.....................ปี พ.ศ. ทีจบ.....................จากสถานศึกษา.............................................อําเภอ.......................จังหวัด................................
วุฒทิ างธรรม.........................................ปีพ .ศ. ทีได้ ................. จาก..................................................อําเภอ.......................จังหวัด................................
ทีอยู่ปัจจุบ ันสามารถติดต่อได้สะดวก อยู่บ ้านเลขที....................บ้าน......................................หมู่ท.........ตํ
ี
าบล............................. อําเภอ.....................
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ............................... โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ...................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นนีเป็นความจริงทุกประการ และมีคณ
ุ สมบัติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช
และไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกสังกัด ตลอดระยะเวลาทีเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานของข้าพเจ้าไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่น ําหลักฐานมาแสดงตามเวลาทีกําหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ค ัดชือออก และหากตรวจสอบพบภายหลังทีจบหลักสูตร
ไปแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษา แล้วแต้กรณีรวมทังไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิ น
ลงชือ..............................................................สมัคร
(..............................................................)
วันที.........เดือน........................ พ.ศ. ...................
หลักฐาน / เอกสารทียืนในวันสมัคร
£ วุฒเิ ดิม
£ ทะเบียนบ้าน
£ รูปถ่าย..............รูป £ บัตรประจําตัวประชาชน
£ อืนๆ ระบุ...................................................................
ลงชือ........................................................ผู้สมัคร
ลงชือ........................................................ผู้ตรวจสอบ

บันทึกเพิมเติมต้องนําหลักฐานมาแสดงเพิ มเติมภายใน
วันที.......... เดือน................................ พ.ศ. ...........................
£ วุฒเิ ดิม (ฉบับจริง) £ บัตรประจําตัวประชาชน
£ สําเนาทะเบียนบ้าน £ หลักฐานการเปลียนชือ – สกุล
£ อืนๆ ระบุ......................................................................
ลงชือ.........................................................ผู้รับสมัคร
ลงชือ........................................................ครูกศน.ตําบลผู้รับรอง
ลงชือ.........................................................ผู้สมัคร

