ใบสอบประวัติของผู้ขอเข้ าเรี ยน
Personal history Check
เขียนที่.......................................
Given at.

วันที่........... เดือน.......................พ.ศ.............................
Date

Month

B.C.

ข้ าพเจ้ า.......................................................................ขออนุญาตเข้ าเรียนวิชา.............................................
(
)am applying to enter a course
ในโรงเรี ยน สอนภาษาแสนดี อาเภอ ห้ วยขวาง จังหวัด กรุงเทพฯ ประเภทโรงเรี ยน วิชาชีพ หลักสูตร ต้ นแบบ
at name of school Sandee Language School district Huakwang Bangkok Kind of school vocational college according to the ministry of

กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ ใช้ หลักสูตร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เปิ ดทาการสอน หลักสูตรวิชาภาษาไทยสาหรับ
Education curriculum date of the Ministry of Education’s approval date 26 month February B.C. 2011 classes programs offered Thai
language for

ชาวต่างประเทศระดับต้ น ระดับกลางและระดับสูง ขอให้ ถ้อยคาไว้ ตอ่ เจ้ าหน้ าที่ดงั นี ้
foreigner at Beginner, Intermediate and advanced levels wish to affirm that the following is true
1.

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในประเทศไทย...........................................................................................
Name of person at place of residence who can be contacted to give information about you

ทางานหรื อเรี ยนอยูท่ ี่............................................................................................โทร...................................
His/Her address or workplace
2.

ในการนี ้ข้ าพเจ้ ามาเรี ยนในประเทศไทยนี ้ ข้ าพเจ้ าใช้ จา่ ยเดือนละ.......................................................
My expenses per month during the course of study will be

โดยข้ าพเจ้ าได้ รับเงินค่าใช้ จา่ ยจาก...........................................................เกี่ยวข้ องเป็ น.................................
Who is supporting you financially

relationship

สถานที่อยู.่ .................................................................................................................................................
Address
3.

ข้ าพเจ้ ามีสญ
ั ชาติ........................................เชื ้อชาติ...............................ศาสนา.............................
My nationality

race

religion

เกิดวันที่......................เดือน......................................พ.ศ..................เวลานี ้อายุ...........ปี ..........เดือน.........วัน
Date of birth
4.

month

B.C.

age

years

month

days

บ้ านเกิดเลขที่.................ถนน...................... ตาบล.............................อาเภอ...................................
Home address

road

area

district

จังหวัด.................................................ประเทศ.............................................................
Province
5.

country

ที่อยูใ่ นประเทศไทย..................................................ถนน...................................ตาบล........................
Address in Thailand

road

อาเภอ........................................... จังหวัด................................................................
district

Province

area

6.

นามบิดา............................สัญชาติ...........................อาชีพ...........................ศาสนา.............................
Father’s name

nationality

occupation

religion

นามมารดา......................................สัญชาติ...........................อาชีพ...........................ศาสนา.............................
Mother’s name
7.

nationality

occupation

religion

หนังสือเดินทางเลขที่......................................................ประเทศ.......................................เดินทางเข้ ามา
Passport No.

country of issue

Date of arrive

ในประเทศไทยเมื่อ................................................กาหนดออกจากประเทศไทยเมื่อ................................................
In Thailand
8.

expected date of departure

ใบสาคัญถิ่นที่อยูเ่ ลขที่................ออกให้ เมื่อวันที่.................เดือน............................พ.ศ.........................
Resident Certificate No.

9.

date of issue

B.C.

ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวเลขที่.......................ออกให้ เมื่อวันที่............เดือน...............พ.ศ.................
Alien Certificate No.

10.

month
date of issue

month

B.C.

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความที่ได้ ให้ การมาข้ างต้ นเป็ นความจริ ง จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
I confirm that all the information given in this form is true

(ลงชื่อ).................................................เจ้ าของประวัติ
Signature(

)Foreign student

(ลงชื่อ).................................................พยาน
Signature(

)Witness

(ลงชื่อ).................................................ผู้บริ หาร
Signature(

)Principal

(ลงชื่อ).................................................เจ้ าหน้ าที่
Signature(

)Officer

