ใบสอบประวัติของผู้ขอเข้ าเรี ยน

PERSONAL HISTORY CHECK
เขียนที โรงเรี ยนสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ สี ลม
Given at CREATIVE ENGLISH SILOM School

วันที

เดือน

date

ข้าพเจ้า
) I am applying to enter a course

µªnµµ·¦³´o
BEGINNER LEVEL

ในโรงเรี ยน
at

สร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ สี ลม
CREATIVEENGLISH SILOM

ประเภทโรงเรี ยน เอกชนนอกระบบ (ประเภทวิชาชีพ)
PRIVATE SCHOOL (NON-ACADEMIC)

date of the Ministry of Education’s approval

เปิ ดทําการสอน ตังแต่ชนั ต้นถึงสู ง
1.

BEGINNER TO ADVANCE

THAI LANGAUGE FOR FOREIGNER

อําเภอ บางรัก จังหวัด กรุ งเทพมหานคร

school. district BANGRAK province

BANGKOK

หลักสู ตร ทีได้รับอนุมตั ิจาก สช. โดยใช้หลักสู ตรต้นแบบ

curriculum ORIGINAL CURRICULUM APPROVED BY OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION

กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้หลักสู ตรเมือ วันที

classes offered

year(B.C.)

ขออนุญาตเข้าเรี ยนวิชา £µ¬µÅ¥¶®¦´

I(

kind of school

พ. ศ

month

date

25
25

เดือน
month

¤¸µ¤
MARCH

พ.ศ.
B.C.

2555
2555

ขอให้ถอ้ ยคําไว้ต่อเจ้าหน้าทีดงั นี
wish to affirm that the following is true

บุคคลทีสามารถติดต่อได้ในประเทศไทย
Name of person at place of residence who can be contacted to give information about you

ทํางานหรื อเรี ยนอยูท่ ี
His/Her address or workplace

โทร
2. ในการนี ขา้ พเจ้ามาเรี ยนในประเทศไทยนี ข้าพเจ้าใช้จ่ายเดือนละ

Tel.

My expenses per month during the course of study will be

โดยข้าพเจ้าได้รับเงินค่าใช้จ่ายจาก

เกียวข้องเป็ น

Who is supporting you financially

relationship

สถานทีอยู่
address

3. ข้าพเจ้าได้พาํ นักในประเทศไทยในช่วงเวลา 2 ปี ย้อนหลัง ตังแต่ปี
I have stayed in Thailand for a period of 2 years;

Form the year

3.1 ตังแต่ วันที

ถึงวันที

from the date

till the date

โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท
by obtaining a visa (category)
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ถึง
to the year of

ปี ดังนี

3.2 ตังแต่ วันที

ถึงวันที

from the date

till the date

โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท
by obtaining a visa (category)

3.3 ตังแต่ วันที

ถึงวันที

from the date

till the date

โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท
by obtaining a visa (category)

3.4 ตังแต่ วันที

ถึงวันที

from the date

till the date

โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท
by obtaining a visa (category)

3.5 ตังแต่ วันที

ถึงวันที

from the date

till the date

โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท
by obtaining a visa (category)

(หากมีรายละเอียดการพํานักในประเทศไทย มากกกว่า 5 ครัง ให้จดั ทํารายละเอียดแนบท้าย)
(If there any details of staying in Thailand more than 5times, please provide such details and attach to this application)

4. ข้าพเจ้ามีสัญชาติ
My nationality

เกิดวันที

เดือน

date of birth

พ.ศ.

month

B.C.

เชือชาติ

ศาสนา

race

religion

เวลานีอายุ
age

ปี

years

เดือน

month

5. บ้านเกิดเลขที
Home address/road/area/district

จังหวัด

province/ country

6. ทีอยูใ่ นประเทศไทย

ถนน

ตําบล

Address in Thailand

road

area

อําเภอ

จังหวัด

district

province

7. นามบิดา

สัญชาติ

Father’s name

นามมารดา

mother’s name

อาชีพ

nationality

สัญชาติ

nationality

ศาสนา

occupation

อาชีพ

occupation
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religion

ศาสนา
religion

วัน

days

8. หนังสื อเดินทางเลขที

ประเทศ

passport No.

country of issue

เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมือ

กําหนดออกจากประเทศไทยเมือ

date of arrive in Thailand

expected date of departure

9. ใบสําคัญถินทีอยูเ่ ลขที
resident Certificate No.

ออกให้เมือวันที

เดือน

พ.ศ

date of issue

month

year(B.C.)

10. ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวเลขที
alien Certificate No.

ออกให้เมือวันที

เดือน

พ.ศ

date of issue

month

year(B.C.)

11. ข้าพเจ้าขอรั บรองว่าข้าพเจ้ามีเจตนาเข้ามาศึกษาในประเทศไทยจริ ง ไม่ได้เข้ามาเพื อประกอบอาชี พอื นใดใน
ระหว่างทีดาํ เนิ นการศึกษาอยู่ ข้าพเจ้าได้รับทราบหลักเกณฑ์ และเงือนไขในการอนุ ญาตให้อยูต่ ่อในราชอาณาจักรแล้ว และ
ขอยืนยันว่าหากข้าพเจ้ากระทําผิดหลักเกณฑ์ และเงื อนไขทีส่วนราชการได้รับรองไว้ ข้าพเจ้ายินดีรับผิดตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการลงทุน หรื อตามกฎหมายอื นซึ งมีอตั ราโทษตามกฎหมายไทย
I hereby certify that I intend only to study in as school in the Kingdom of Thailand truly. I do not enter the Kingdom for working or doing any
other occupation during the study period. I have already been made aware all the rules and conditions of the permission to stay in the Kingdom.
I also certify that if I breach any rules and conditions endorsed by the government sector. I consent to be responsible for that in accordance with the Immigration
Act B.E. 2522 and the law on Promotion of Investment or other laws which are punishable by the law of Kingdom of Thailand.

12. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีได้ให้การมาข้างต้นเป็ นความจริ ง จึงลงลายมือชื อไว้เป็ นหลักฐาน
I confirm that all the information given in this form is true

(ลงชือ)

เจ้าของประวัติ

Signature (

) Foreign student

(ลงชือ)

พยาน

Signature (

) Witness

(ลงชือ)

ผูบ้ ริ หาร

Signature (

นางวิลาวรรณ์ เซอี

) Principal

(ลงชือ)

เจ้าหน้าที

Signature (

) Officer
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