
 
ใบสอบประวัตขิองผู้ขอเข้าเรียน 

Personal  history  check 

 
                       เขียนท่ี    โรงเรียนอญัมณีศาสตร์แหง่เอเชีย     . 
                                                                                                                    Given  at. 

วนัท่ี………….เดือน…………………..…พ.ศ………..…… 
Date                     Month                                           B.C. 

            ข้าพเจ้า……………………………..…..…….ขออนญุาตเข้าเรียนวิชาหลกัสตูรนกัอญัมณีศาสตร์ 
                            (                                                                             ) am  applying  to  enter  a  course 

ในโรงเรียน      อญัมณีศาสตร์แหง่เอเชีย      อ าเภอ       บางรัก         จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร                .           
at  school  named                                                         located at  district                   province 

ประเภทโรงเรียน  อาชีวศกึษา  15  (2)   หลกัสตูร   ของโรงเรียน    กระทรวงศกึษาธิการอนญุาตให้ใช้หลกัสตูร 
Kind  of  school                                                    curriculum                                       date   of   the   Ministry   of   Education’s  approval 

เม่ือวนัท่ี    9    เดือน     พฤศจิกายน     พ.ศ      2524     เปิดท าการสอน   ชัน้ต้น  ถึง  ชัน้ประกอบอาชีพ      
date                      month                                      Year                          classes   offered 

ขอให้ถ้อยค าไว้ตอ่เจ้าหน้าท่ีดงันี ้
wish to  affirm  that  the  followings  are  true 

1. บคุคลท่ีสามารถตดิตอ่ได้ในประเทศไทย     นางสาววนัเพ็ญ   สมปราชญานนัท์                        . 
                       Name  of  person  at  place  of  residence  who  can  be  contacted  to  give  information  about  you 

ท างานหรือเรียนอยูท่ี่             โรงเรียนอญัมณีศาสตร์แหง่เอเชีย                โทร    02-2674315-9               . 
His/Her   address  or  workplace                                         Tel. 

2. ในการนีข้้าพเจ้ามาเรียนในประเทศไทยนี ้ข้าพเจ้าใช้จ่ายเดือนละ………………………………. 
                       My  expenses  per  month  during  the  course  of  study  will  be 

โดยข้าพเจ้าได้รับเงินคา่ใช้จ่ายจาก…………………….………..เก่ียวข้องเป็น…………………………….. 
A person who financially supporting me is                                                         relationship 

สถานท่ีอยู…่………………………………………………………………………………………………….. 
Address 

3.  ข้าพเจ้าได้เข้ามาพ านกัในประเทศไทยในชว่งเวลา 2 ปี ย้อนหลงั ตัง้แตปี่................................ 
                    I have been stay in Thailand for last 2 years, from 

ถึงปี................................ดงันี ้
To                                              , as following periods: 
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         3.1 ตัง้แตว่นัท่ี...................................................ถึงวนัท่ี............................................... 

From  (date)                  to  (date) 

โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท......................................................................................................... 
By obtaining  a  Visa  with  category 

3.2 ตัง้แตว่นัท่ี...................................................ถึงวนัท่ี............................................... 
From  (date)                  to  (date) 

โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท......................................................................................................... 
By obtaining  a  Visa  with  category 

3.3 ตัง้แตว่นัท่ี...................................................ถึงวนัท่ี............................................... 
From  (date)                  to  (date) 

โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท......................................................................................................... 
By obtaining  a  Visa  with  category 

3.4 ตัง้แตว่นัท่ี...................................................ถึงวนัท่ี............................................... 
From  (date)                  to  (date) 

โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท......................................................................................................... 
By obtaining  a  Visa  with  category 

3.5 ตัง้แตว่นัท่ี...................................................ถึงวนัท่ี............................................... 
From  (date)                  to  (date) 

โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท......................................................................................................... 
By obtaining  a  Visa  with  category 

(หากมีรายละเอียดการพ านักในประเทศไทย  มากกว่า  5  คร้ัง  ให้จัดท ารายละเอียดแนบท้าย) 
(If there are any details of staying in Thailand more than 5 times, please provide such details and attach to this application) 

4. ข้าพเจ้ามีสญัชาติ……….…….……….…เชือ้ชาต…ิ.…………….……ศาสนา………….….… 
                         My nationality is                                                        race                                                religion 

เกิดวนัท่ี……....…เดือน…………………………พ.ศ………….เวลานีอ้าย…ุ…….ปี….….เดือน….…..วนั 

Date of birth is             month                                                  B.E.                     Now, age of             years         months            days 

5. บ้านเกิดเลขท่ี……….…………ถนน……....…..……..……..…ต าบล……….…..………….…. 
                       Home address is                                  road                                                 Sub-District                            

อ าเภอ….…………………….…จงัหวดั…………………….………..ประเทศ……………..……………… 

 District                                                    Province                                                           country 
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6. ท่ีอยูใ่นประเทศไทย………………….……ถนน…………..…….…...ต าบล……..………….…. 
                      Address in Thailand is                                                road                                       Sub-district                                      

อ าเภอ………………………...………………..……จงัหวดั………………………………………………… 

district                                                                                          province 

7.  นามบิดา…………………...…….สญัชาติ….....…….อาชีพ………………ศาสนา…………… 

                        Father’s name                                          nationality                    occupation                           religion 

นามมารดา…………………..……..สญัชาต…ิ…….………อาชีพ………………..ศาสนา……………….. 
Mother’s  name                                            nationality                          occupation                           religion 

8. หนงัสือเดินทางเลขท่ี………………………ประเทศ…………………………เดนิทางเข้ามา 
Passport No.                                                        Country of issue                                                  Date of arrival 

ในประเทศไทยเม่ือ…………………………….ก าหนดออกจากประเทศไทยเม่ือ………………………….. 
in Thailand                             expected  date  of  departure 
 

9. ใบส าคญัถ่ินท่ีอยูเ่ลขท่ี….……..………ออกให้เม่ือวนัท่ี…..…เดือน…….…...……พ.ศ……….. 
                       Resident Certificate No.                                      date of  issue                     month                            B.E. 

10. ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวเลขท่ี…….…..ออกให้เม่ือวนัท่ี.…...เดือน…………..พ.ศ…….. 
                         Alien Certificate No.                                                        date of issue                    month                     B.E. 

11. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้ามีเจตนาเข้ามาศกึษาในสถานศกึษาในประเทศไทยจริง ไมไ่ด้เข้ามา   
เพื่อประกอบอาชีพอ่ืนใดในระหว่างท่ีด าเนินการศึกษาอยู่  ข้าพเจ้าได้รับทราบหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ใน
การอนญุาตให้อยู่ตอ่ในราชอาณาจกัรแล้ว  และขอยืนยนัวา่หากข้าพเจ้ากระท าผิดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่ส่วนราชการได้รับรองไว้  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิด ตามพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.  2522  และตาม
กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการลงทนุหรือตามกฎหมายอ่ืนซึง่มีอตัราโทษตามกฎหมายไทย    
 

                       I hereby certify that I intend only to study in a 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. 
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12. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีได้ให้การมาข้างต้นเป็นความจริง  จึงลงลายมือช่ือไว้ 
                         I hereby confirm that all the information given in this form are true, so, I solely sign my signature  

เพ่ือเป็นหลกัฐาน 
as an evidence. 
 

            (ลงช่ือ)……………………………………..เจ้าของประวตัิ 
           Signature (                              ) Foreign student 
 

            (ลงช่ือ)…………………………………… ..พยาน 
           Signature  (  นางสาวศภุาพิชญ์ เลศิอจัฉริยพร  )     Witness 
 
 

            (ลงช่ือ)……………………………………..ผู้อ านวยการ/ผู้บริหาร 
           Signature (         นางสาวศศิชา  โอตาก้า        )   Principal 

            (ลงช่ือ)……………………………………..เจ้าหน้าท่ี 
           Signature (   นางสาววนัเพญ็  สมปราชญานนัท์     ) Officer 

 
หมายเหตุ 1.  กรณีท่ีส านักงานคณะกรรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจพบว่า  ผู้ ขอรับ หนังสือ
รับรองจากส่วนราชการประพฤติผิดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีได้รับรองไว้นัน้  ทางส านักงาน คณะกรรรมการ
สง่เสริมการศกึษาเอกชนจะยกเลิกการรับรองไปยงัส านกังานตรวจคนเข้าเมืองทนัที 
       2.  สถานศึกษาที่รับรองให้บุคคลชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาดงักล่าว             
รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลชาวต่างประเทศดงักล่าว  เข้ามาเพื่อประกอบอาชีพอื่นไม่เข้ามาเพื่อศึกษาจริง                     
ถือวา่เป็นการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้  

 
Remarks 1.  In the case of the Office of the Private Education Commission find that                       
the applicant who obtained the certificate misconducts the endorsed rules and conditions .  
Such Certificate shall be cancelled and reported to the Immigration Off ice immediately                         
by the Office of the Private Education Commission. 

2.  Schools that collaborate with foreigners to enter the Kingdom for working                
or doing other occupation, not to study, shall be deemed as an offense under the Penal Code and 
shall be punished by the law. 
 


