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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร 

1. ช่ือ – สกุล (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว …………………………………………………..………………………………..… 
     ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Mrs. / Miss ……………………………………………………………………….……………… 
     เลขประจําตัวตามบัตรประชาชน ………………………………………………………………………………….……………………… 
2. โทรศัพท์บ้าน …………….…………………………... โทรศัพท์มือถือ …………….…………………………... 
3. วัน / เดือน / ปี เกิด ……..………………………………… อายุ ………... ปี  เช้ือชาติ ……………… สัญชาติ …...………… 
4. ส่วนสูง ………………… เซนติเมตร  นํ้าหนัก ………………… กิโลกรัม  
5. ภูมิลําเนาเดิม  บ้านเลขท่ี ………………..…….... หมู่ท่ี ………………. ถนน …………..…………………… 

แขวง/ตําบล ……………………………... เขต/อําเภอ ……………………………... จังหวัด ……………………………... 
รหัสไปรษณีย์ ………………….………...  

6. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี ………………..…….... หมู่ท่ี ………………. ถนน …………..…………………… 
แขวง/ตําบล ……………………………... เขต/อําเภอ ……………………………... จังหวัด ……………………………... 
รหัสไปรษณีย์ ………………….………...  

7. ท่ีอยู่ท่ีสามาถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขท่ี ………………..…….... หมู่ท่ี ………………. ถนน …………..…………………… 
แขวง/ตําบล ……………………………... เขต/อําเภอ ……………………………... จังหวัด ……………………………... 
รหัสไปรษณีย์ ………………….………...  

8. ช่ือ – สกุล บิดา ………………………………………….อายุ……….….ปี     มีชีวิตอยู่      ถึงแก่กรรม 
บ้านเลขท่ี …………...... หมู่ท่ี …….…. ถนน …………..………………… แขวง/ตําบล …………..………………… 
เขต/อําเภอ …………..………………… จังหวัด …………..………………… รหัสไปรษณีย์ …………..………………… 
สถานท่ีทํางาน …………………….. ตําแหน่ง ……………………. รายได้ / เดือน …………………….. บาท 
โทรศัพท์บ้าน …………….…………………………... โทรศัพท์มือถือ …………….…………………………... 

9. ช่ือ – สกุล มารดา ……………………………………….อายุ………….ปี     มีชีวิตอยู่      ถึงแก่กรรม 
บ้านเลขท่ี …………...... หมู่ท่ี …….…. ถนน …………..………………… แขวง/ตําบล …………..………………… 
เขต/อําเภอ …………..………………… จังหวัด …………..………………… รหัสไปรษณีย์ …………..………………… 
สถานท่ีทํางาน …………………….. ตําแหน่ง ……………………. รายได้ / เดือน …………………….. บาท 
โทรศัพท์บ้าน …………….…………………………... โทรศัพท์มือถือ …………….…………………………... 

10. สถานภาพสมรสของบิดา มารดา  อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  อ่ืนๆ ระบุ …………………… 
11. ความต้องการความช่วยเหลือของผู้สมัคร 
 ทุนการศึกษา        สื่อการเรียนการสอน        อ่ืนๆ …………………………………………………………… 

 

ติดรูปถ่าย 
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ส่วนท่ี  2  ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษา 

1. แผนการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ปวส. 
 วิทย์ – คณิต        ศิลป – คณิต       ศิลป – ภาษา        ศิลป – สังคม 
 อ่ืนๆ ระบุ ………………………………………………..……………………. 

2. ผู้สมัครกําลังเรียนอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ปวส. 
     ช่ือสถานศึกษาเรียน ……………………………………………………………………………………………..……... 

เขต/อําเภอ …………………………………………. จังหวัด ………….………………………………………… 
3. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ช่ือสถานศึกษา จังหวัด คะแนนเฉลี่ยสะสม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4    
มัธยมศึกษาปีท่ี 5    
มัธยมศึกษาปีท่ี 6    

 
4.  มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในคณะ ……………………………………..…………………………….. 
     สาขาวิชา …………………………………………………………………… 

ส่วนท่ี 3  ประเภทของความพิการของผู้สมัคร 
  พิการทางการมองเห็น 
  พิการทางการเคล่ือนไหวท่ีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจําวันได้ 
  พิการทางการได้ยินท่ีใช้เครื่องช่วยฟัง 
           พิการประเภทอ่ืนๆ..................................................................................... 

  ลักษณะของความพิการ (บรรยายโดยละเอียด)…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ส่วนท่ี  4  คํารับรองของผู้สมัคร 

  ข้าพเจ้า (ช่ือผู้สมัคร) …………………………………..………………………….... ขอรับรองว่ารายละเอียด
ต่าง ๆ ท่ีกรอกในใบสมัครน้ีเป็นความจริงทุกประการ  ได้ทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามวิธีการ
คัดเลือกของมหาวิทยาลัย   หากพบว่ารายละเอียดดังกล่าวใดไม่เป็นความจริง  ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธ์ิเกี่ยวกับ
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พร้อมใบสมัครน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการสมัครสอบครบถ้วน / 
ถูกต้องแล้ว  ดังน้ี 

 ใบแสดงผลการเรียน (ม.4-6) 5  ภาคเรียน / ปวช. ปวส. 
 สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 รูปถ่าย 1 น้ืว 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ใบรับรองแพทย์ 

   สําเนาใบแจ้งผลคะแนนสอบ O-NET (เฉพาะคณะ/สาขาวิชาท่ีกําหนด) 
              
 
 
 
         ลงช่ือ………………………….……………………………..ผู้สมัคร 

               (…………………………..……………………………) 

                       วันท่ี……..…เดือน………...………พ.ศ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


