โรงเรียนสอนภาษาทัศวรรณ์ (Easy study Thai language School)
152/1 Pantip Plaza, Chanklan Rd, Ampher Muang,
ChiangMai 50100. Tel. 052-001479 Email : easystudythai@gmail.com
ใบแจ้ งจุดประสงค์ การสมัครเรียน
(PURPOSE OF ATTENDING THE COURSE)
โรงเรียน
สอนภาษาทัศวรรณ์
NAME OF SCHOOL

เขต อ. เมืองเชียงใหม่
(DISTRICT)
วันที่ (DATE)
ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
นามสกุล
NAME (MR./MRS./Miss)
SURNAME
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
สัญชาติ
อายุ
ปี
DATE OF BIRTH
MONTH
B.C.
NATIONALTY
AGE Year
หนังสื อเดินทางประเทศ
เลขที่
รหัส
PASSPORT OF
NO.
CATEGORY
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่
… .หมู่ที่ ………ซอย
ถนน………………. ตาบล
PRESSENT ADDRESS
VILLAGE NO. LANE
ROAD
SUB-DISTRICT
อาเภอ
………จังหวัด ChiangMai Tel.
Email:………………………....
DISTRICT
PROVINCE
วุฒิการศึกษาชั้นสู งสุ ด
CERTIFICATE OF EDUCATION OF
ขอสมัครเรี ยนหลักสู ตรวิชา
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ Thai language.
APPLYING FOR THE COURSE OF
จุดประสงค์ในการสมัครเรี ยน คือ (PURPOSE OF ATTENDING THE COURSE)
I want to learn Thai language.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็ นจริ งทุกประการ
I CONFIRM THAT THE INFORMATION GIVEN IN THIS FORM IS TRUE
ลงชื่อ.......................................................ผูส้ มัคร
Signature (....................................................) foreign student
ลงชื่อ นางสาวทัศวรรณ์ ณพิกุล
ผูร้ ับรอง
Signature (.....................................................)
ตาแหน่ง................ผูบ้ ริ หาร................Licensee/Director/Principal
หมายเหตุ : รับรองโดยผูไ้ ด้รับใบอนุญาตหรื อผูจ้ ดั การหรื อครู ใหญ่

ใบสอบประวัติของผู้ขอเข้ าเรียน
Personal history check

เขียนที่ โรงเรี ยนสอนภาษาทัศวรรณ์
Given at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
B.C.

ข้าพเจ้า
ขออนุญาตเข้าเรี ยนวิชา ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
I(
) am applying to enter a course
ในโรงเรี ยน สอนภาษาทัศวรรณ์
อาเภอ เมือง
จังหวัด
เชียงใหม่
At name of school
district
province
ประเภทโรงเรี ยน วิชาชีพ หลักสู ตร ที่ได้รับอนุมตั ิ กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้หลักสู ตร
Kind of school
curriculum
date of the Ministry of Education’s approval
เมื่อวันที่
6 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2555 เปิ ดทาการสอน ระดับต้น-ระดับสู ง
Date
month
B.C.
classes offered
ขอให้ถอ้ ยคาไว้ต่อเจ้าหน้าที่ดงั นี้
Wish to affirm that the following is true
1. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย
ทางานหรื อเรี ยนอยูท่ ี่
โทร
His/Her address or workplace
Tel
2. ในการนี้ขา้ พเจ้ามาเรี ยนในประเทศไทยนี้ ข้าพเจ้าใช้จ่ายเดือนละ
My expenses per month during the of study will be
โดยข้าพเจ้าได้รับเงินค่าใช้จ่ายจาก
เกี่ยวข้องเป็ น
Who is supporting you financially
relationship
สถานที่อยู่
Address
3. ข้าพเจ้ามีสัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
My nationality
race
religion
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
เวลานี้อายุ
ปี
เดือน
วัน
Date of birth
month
B.C.
age
years month
days

4. บ้านเกิดเลขที่
Home address

ถนน
road

ตาบล
area
ประเทศ
country

จังหวัด
Province
5. ที่อยูใ่ นประเทศไทย
Address in Thailand

ถนน
road
จังหวัด
province

อาเภอ
District
6. นามบิดา
Father’s name
นามมารดา
Mother’s name

สัญชาติ
nationality
สัญชาติ
nationality

7. หนังสื อเดินทางเลขที่
Passport No.
ในประเทศไทยเมื่อ
In Thailand

ตาบล
area

อาชีพ
occupation
อาชีพ
occupation

ศาสนา
religion
ศาสนา
religion

ประเทศ
country of issue
กาหนดออกจากประเทศไทยเมื่อ
expected date of departure

8. ใบสาคัญถิ่นที่อยูเ่ ลขที่ Resident Certificate No.
9. ใบสาคัญประจาตัวต่างด้าวเลขที่
Alien Certificate No.

อาเภอ
district

ออกให้เมื่อวันที่ - เดือน date of issue
month
-

เดินทางเข้ามา
Date of arrive

พ.ศ.
B.C.

ออกให้เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ.
date of issue
month B.C.

–

10.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ให้การมาข้างต้นเป็ นความจริ ง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
I confirm that all the information given in this form is true

(ลงชื่อ)..........................................................เจ้าของประวัติ
Signature (
) Foreign student
(ลงชื่อ)..........................................................พยาน
Signature ( นางสุ นนั ท์ พันธ์ฟูเฟื่ อง ) Witness
(ลงชื่อ)..........................................................ครู ใหญ่
Signature ( นางสาวทัศวรรณ์ ณ พิกุล ) Principal
(ลงชื่อ)..........................................................เจ้าหน้าที่
Signature (นางสาวพรสวรรค์ เขื่อนแก้ว) Officer

