เลขที่ใบสมัคร
No. …………………………

วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาออมสิ น อุ ป ถั ม ภ์
The College of Vocational Education Under the Patronage of GSB foundation

เลขที่ 199 หมู่ 3 ถนนท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

199 Moo 3 Thachalab Rd. Tambon Bangkacha Muang Chanthaburi 22000

Tel. 039-391666 Fax 039-391698 website : www.omsinchan.ac.th

Approx size 1”

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา APPLICATION FORM
 ปกติ Regular
 โควตา Quota

[ ] เรียนดี Good grades
[ ] นักดนตรี/กีฬา Musician/Athletes

 ทุนเรียนดี/ขาดแคลนทุนทรัพย์ Bursary/Scholarship & funding
ภาคการศึกษา Semester

[ ] ความประพฤติดี Good behavior
[ ] ความสามารถพิเศษ…..…………….…...
Talent / Special Skills / Abilities

[ ] ภาคปกติ Morning Semester
[ ] ภาคสมทบ (ทวิภาคี) Dual Vocational Education (DVE)

ภาคเรียนที่....................................
ปีการศึกษา……..………………..….….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความประสงค์เข้าศึกษาระดับ [ ] ปวช. Vocational certificate  การบัญชี Accounting  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Computer Business
Intends to study level
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management
Academic level
[ ] ปวส. Diploma
 การตลาด Marketing  อื่น (Other).....................................................

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information
ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)…………………………………...…………...…….……… ชื่อเล่น................................................................
Name/Last Name……………………………………..………………...……………. Nickname…………………………………….………….
บัตรประชาชนเลขที่ Id Card No.
[ ]–[ ][ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ]–[ ][ ]–[ ]
เพศ Gender [ ] ชาย Male [ ] หญิง Female
สถานที่เกิด Place of Birth.................................................................
วัน/เดือน/ปี/เกิด Date of Birth : dd/mm/yyyy [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] อายุ (Age)..............ปี
เชื้อชาติ Race.................................... สัญชาติ Nationality................................. ศาสนา Religion.......................................
โทรศัพท์บ้าน Telephone No. ........................................ โทรศัพท์มือถือ Mobile No. ........................................
ข้อมูลบิดา Father Information
ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)………………………..…….………….……… Name/Last Name……………………………..………….………
[ ] อยู่ด้วยกัน Living
[ ] แยกกันอยู่ Separated
[ ] ถึงแก่กรรม Pass away
อาชีพ Occupation.............................. โทรศัพท์มือถือ Mobile No. ........................ โทรบ้าน/ที่ทางาน Telephone No. ............
Cell phone

Home/work

Cell phone

Home/work

ข้อมูลมารดา Mother Information
ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)………………………..…….………….……… Name/Last Name……………………………..………….………
[ ] อยู่ด้วยกัน Living
[ ] แยกกันอยู่ Separated
[ ] ถึงแก่กรรม Pass away
อาชีพ Occupation.............................. โทรศัพท์มือถือ Mobile No. ........................ โทรบ้าน/ที่ทางาน Telephone No. ............
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บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน (Person to contact in case of an emergency)
ชื่อ/นามสกุล Name/Last Name………………….…………………..………… ความสัมพันธ์ Relationship………………….…….………..
ทีอ่ ยู่ Address………………………………….……………………………………………….....………… รหัสไปรษณีย์ Postal Code………………
โทรศัพท์บ้าน Telephone No. ................................. โทรศัพท์มือถือ Mobile No. .................................
นักศึกษาอาศัยอยู่กับ Student stays with [ ] บิดามารดา Parent [ ] บิดา Father [ ] มารดา Mother [ ] ............................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก Contact Address
ที่อยู่/หมู่บ้าน Address…………………..………….…..… หมู่ Moo……… ซอย Soi.…………....……… ถนน Street……….................
ตาบล/แขวง Sub-District………….…………… อาเภอ/เขต District/City………..…....….…..... จังหวัด Province……………….………..…………
รหัสไปรษณีย์ Postal Code……………...……. ประเทศ Country………………………………..
วุฒิที่ใช้สมัคร Education Background
[ ] ม.3 หรือเทียบเท่า Lower secondary education or Equivalent qualification
[ ] ม.6 หรือเทียบเท่า Upper secondary or Equivalent qualification
[ ] ปวช.3 Vocational certificate
ชื่อสถานศึกษา Institution……………………………………..………………………..………..… จังหวัด Location …………………..………….
ปีที่จบการศึกษา Year Graduated…………………… เกรดเฉลี่ยสะสม GPA........................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่าเป็นข้อมูลเท็จ
ข้าพเจ้ายินดีให้ทางวิทยาลัยฯ ดาเนินการตามที่เห็นสมควรโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
I certify that all information above is true. Any mistake or missing of information will be under my responsibility.
กรุณาลงชื่อผู้ปกครอง สาหรับผูส้ มัครที่อายุต่ากว่า 20 ปี
For the applicant who is under 20 years

ลงชื่อ Applicant signature............................................ผู้สมัคร
(..............................................)
วันที่สมัคร Application date ......../........../............

ลงชื่อ Parents signature............................................ผู้ปกครอง
(..............................................)
......../........../............

สาหรับเจ้าหน้าที่
For Officer Use Only
เอกสารประกอบการสมัคร (โปรดเรียงตามลาดับ) Evidence (Please, sort)
[ ] รูปถ่าย 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป One 1” x 1” Photograph
[ ] สาเนาใบสูติบัตร
จานวน 1 ชุด A copy of Birth Certificate
[ ] สาเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา)
จานวน 1 ชุด A copy of House Registration (Student)
[ ] สาเนาทะเบียนบ้าน (บิดา)
จานวน 1 ชุด A copy of House Registration (Father)
[ ] สาเนาทะเบียนบ้าน (มารดา)
จานวน 1 ชุด A copy of House Registration (Mother)
[ ] สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (นักเรียน) จานวน 1 ชุด A copy of Identification card (Student)
[ ] สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (บิดา) จานวน 1 ชุด A copy of Identification card (Father)
[ ] สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (มารดา) จานวน 1 ชุด A copy of Identification card (Mother)
[ ] สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา 2 ชุด Two copies of official transcript
[ ] หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล Other evidence.....................................................................
..................................................................................................................................................................
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นัดมอบเอกสาร/ลงทะเบียน
Dating the document / register

ครั้งที่ 1 …..…../……….../…….….
ครั้งที่ 2 ….…../……….../…..…….
ลงชื่อ...................................ผู้รับสมัคร
(..............................................)
.........../.........../..................
Signature
(Recipient application)

