
มหาวทิยาลัยคริสเตียน 
ใบขึ�นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รหสันกัศึกษา  
 
โปรดเขียนเครื�องหมาย  / ทับตัวเลขในวงเลบ็ที�ท่านเลือก และกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ชัดเจน  

และนําตัวเลขในวงเลบ็หน้าข้อความที�ท่านเลือกไปใส่ใน �  ทางขวามือ 
 
1.  คาํนาํหนา้ชื�อ,นามสกุล (ไทย)______________________________________________________________________ 

                                          (องักฤษ)____________________________________________________________________ 

2.  สาขาวิชา_______________________________________คณะ___________________________________________ 

3.  ที�อยูปั่จจุบนั เลขที�__________หมูที่�____________ตรอก/ซอย____________________________________________ 

     ถนน________________________________________ตาํบล/แขวง________________________________________ 

     อาํเภอ/เขต__________________________จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________ 

     โทรศพัท_์_________________________________________ 

4.  เพศ   (1)  ชาย  (2)  หญิง              
5.  สถานภาพสมรส (1)  โสด  (2)  สมรส  (3)  หยา่ร้าง (4)  ม่าย         

6.  เลขประจาํตวัประชาชน         -                            -   -         -                 -             วนัหมดอาย ุ__________ 

7.  วนัเกิด__________เดือน_____________________________พ.ศ._____________อาย_ุ_________ปี___________เดือน 

     เกิดที�จงัหวดั_____________________________________________________________________________________        

8.  เชื�อชาติ  (1)  ไทย         (2)  จีน  (3)  อื�น ๆ ระบุ________________________________________ 

     สญัชาติ  (1)  ไทย         (2)  จีน  (3)  อื�น ๆ ระบุ________________________________________ 

     ศาสนา  (1)  พทุธ         (2)  คริสต ์  (3)  อิสลาม                   (4)  อื�น ๆ ระบ_ุ____________________                              

9.  สาํเร็จการศึกษาชั�น(ชื�อเตม็) ___________________________________(ชื�อยอ่)________________________________ 

     ชื�อสถานศึกษา___________________________จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์_____________ 

     ปีการศึกษาที�จบ__________________________หนงัสือสาํคญัจากการศึกษาเลขที�______________________________ 

10. ปัจจุบนัอาศยัอยูก่บั    (1)  บิดามารดา      (2)  บิดา  (3)  มารดา             (4)  ญาติ              (5)  หอพกัเอกชน 

      (6)  หอพกัมหาวิทยาลยั (7)  บา้นเช่าหรือห้องเช่า  (8)  วดั              (9)  อื�น ๆ ระบ_ุ_______________ 

11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา (1)  อยูด่ว้ยกนั (2)  บิดาถึงแก่กรรม (3)  มารดาถึงแก่กรรม 

      (4)  บิดามารดาถึงแก่กรรม (5)  แยกกนัอยูเ่พราะความจาํเป็นเกี�ยวกบัอาชีพ                (6)  แยกกนัอยูเ่พราะเหตุผลอื�น ๆ  

      (7)  หยา่ขาดจากกนั           

12. ท่านเป็นบุตรคนที�________ จาํนวนพี�นอ้งที�มีชีวิตอยู ่(รวมตวัเองดว้ย) ________คน 

      จาํนวนพี�นอ้งที�กาํลงัศึกษา (รวมตวัเองดว้ย) __________คน 

13. ท่านไดรั้บอุปการะดา้นการเงินส่วนใหญ่จาก         (1)  บิดามารดา           (2)  บิดา            (3)  มารดา         (4)  ผูป้กครอง 

     (5)  ผูอุ้ปการะ            (6)  ญาติ     (7)  ทาํงาน      (8)  ทุนการศึกษาของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

     (9)  ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลยัคริสเตียน        (10)  กองทุนเงินให้กูย้ื�มเพื�อการศึกษา          (11)  อื�น ๆ ระบ_ุ________ 

14. ท่านไดร้ายไดเ้ฉลี�ยเดือนละเท่าใด ในกรณีที�กาํลงัทาํงาน (ไม่ตอ้งกรอกถา้ไม่ไดท้าํงาน) 

      (1)  1,000 หรือ นอ้ยกวา่ (2)  1,001 – 1,500   (3)  1,501 – 2,000    (4)  2,001 – 2,500     (5)  2,501 – 3,000 

      (6)  3,001 – 3,500                    (7)  3,501 – 4,000         (8)  มากกวา่ 4,000 

15.  ชื�อบิดา_________________________________________________________________________________________ 

       (ถา้บิดาถึงแก่กรรม ไม่ตอ้งกรอกขอ้ความในขอ้ 15 ต่อไปนี�  

       อาย_ุ_________ปี อยูบ่า้นเลขที� _____________หมู่ที�____________ตรอก/ซอย________________________________ 

       ถนน___________________________________________ตาํบล/แขวง_______________________________________ 

       อาํเภอ/เขต_____________________จงัหวดั_______________________รหสัไปรษณีย_์_________________________ 

       โทรศพัท_์_______________________________________________________________________________________ 

       (ขอ้ 16 และ 17 หากบิดาถึงแก่กรรม ให้ระบุวฒิุและอาชีพก่อนถึงแก่กรรม) 

     

ม.ค.ต.03 สบศ.14 

          
 

รูปถ่าย 

 

เอกสารประกอบการขึ�นทะเบียน 

1. สาํเนาใบ ปพ.�         จาํนวน � ชุด 

2. รูปถ่าย ขนาด � นิ�ว   จาํนวน � รูป 
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16. วฒิุสุงสุดของบิดา            (1)  ประถมศึกษา          (2)  มธัยมศึกษา             (3)  เตรียมอุดมศึกษา             (4)  อาชีวศึกษา 
      (5)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า        (6)  ปริญญาตรี       (7)  ปริญญาโท       (8)  ปริญญาเอก                     (9)  ไม่มีวฒิุ 
      (10)  อื�น ๆ ระบ ุ________________________________________________________________________________ 
17.  อาชีพหลกัของบิดา          (1)  รับราชการ               (2)  พนกังานรัฐวิสาหกิจ              (3)  พนกังานหรือลูกจา้งเอกชน 
      (4)  เจา้ของหรือผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั หรือคา้ขาย             (5)  เกษตรกร ชาวประมง                 (6)  รับจา้ง 
      (7)  ไม่ประกอบอาชีพ      (8)  อื�น ๆ ระบ_ุ____________________________________________________________ 
18. รายไดปั้จจุบนัของบิดาเป็นบาทต่อเดือน      (1)  ไม่มีรายไดเ้พราะถึงแก่กรรม         (2)  ไม่มีรายไดเ้พราะไม่ไดท้าํงาน 
      (3)  4,000 หรือนอ้ยกวา่             (4)  4,001 –  6,000                   (5)  6,001 –  8,000                 (6)  8,0001 – 10,000 
      (7)  10,001 – 12,000                  (8)  12,001 – 14,000                (9)  14,001 – 16,000              (10) มากกวา่ 16,000 
19.  ชื�อมารดา_______________________________________________________________________________________ 
       (ถา้มารดาถึงแก่กรรม ไม่ตอังกรอกขอ้ความในขอ้ 19 ต่อไปนี� ) 
       อาย_ุ_________ปี อยูบ่า้นเลขที� _____________หมู่ที�____________ตรอก/ซอย________________________________ 
       ถนน___________________________________________ตาํบล/แขวง_______________________________________ 
       อาํเภอ/เขต_____________________จงัหวดั_______________________รหสัไปรษณีย_์_________________________ 
       โทรศพัท_์_______________________________________________________________________________________ 
       (ขอ้ 20 และ 21 หากมารดาถึงแก่กรรม ให้ระบุวฒิุและอาชีพก่อนถึงแก่กรรม) 
20. วฒิุสุงสุดของมารดา            (1)  ประถมศึกษา             (2)  มธัยมศึกษา      (3)  เตรียมอุดมศึกษา             (4)  อาชีวศึกษา 
      (5)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า        (6)  ปริญญาตรี       (7)  ปริญญาโท       (8)  ปริญญาเอก                     (9)  ไม่มีวฒิุ 
      (10)  อื�น ๆ ระบ ุ__________________________________________________________________________________ 

21. อาชีพหลกัของมารดา          (1)  รับราชการ               (2)  พนกังานรัฐวิสาหกิจ              (3)  พนกังานหรือลูกจา้งเอกชน 

      (4)  เจา้ของหรือผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั หรือคา้ขาย             (5)  เกษตรกร ชาวประมง                  (6)  รับจา้ง 

      (7)  ไม่ประกอบอาชีพ      (8)  อื�น ๆ ระบ_ุ_____________________________________________________________ 

22. รายไดปั้จจุบนัของมารดาเป็นบาทต่อเดือน      (1)  ไม่มีรายไดเ้พราะถึงแก่กรรม         (2)  ไม่มีรายไดเ้พราะไม่ไดท้าํงาน 

      (3)  4,000 หรือนอ้ยกวา่             (4)  4,001 –  6,000                   (5)  6,001 –  8,000                 (6)  8,0001 – 10,000 

      (7)  10,001 – 12,000                  (8)  12,001 – 14,000                (9)  14,001 – 16,000              (10) มากกวา่ 16,000 

23. ผูป้กครองเป็น          (1)  บิดามารดา            (2)  บิดา        (3)  มารดา    (4)  อื�น ๆ ระบ_ุ___________________ 

      (ถา้ผูป้กครองเป็นบิดาและ/หรือมารดา ไม่ตอ้งตอบขอ้ 24 – 27) 

24. ชื�อผูป้กครอง____________________________________________________________________________________ 
       อาย_ุ_________ปี อยูบ่า้นเลขที� _____________หมู่ที�____________ตรอก/ซอย_______________________________ 
       ถนน___________________________________________ตาํบล/แขวง______________________________________ 
      อาํเภอ/เขต_____________________จงัหวดั_______________________รหสัไปรษณีย_์________________________ 
      โทรศพัท_์______________________________________________________________________________________ 
      เกี�ยวขอ้งกบันกัศึกษาเป็น__________________________________________________________________________ 
25. วฒิุสุงสุดของผูป้กครอง                (1)  ประถมศึกษา      (2)  มธัยมศึกษา         (3)  เตรียมอุดมศึกษา          (4)  อาชีวศึกษา 
      (5)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า        (6)  ปริญญาตรี          (7)  ปริญญาโท          (8)  ปริญญาเอก                  (9)  ไม่มีวฒิุ 
      (10)  อื�น ๆ ระบ ุ________________________________________________________________________________ 
26. อาชีพหลกัของผูป้กครอง          (1)  รับราชการ               (2)  พนกังานรัฐวิสาหกิจ           (3)  พนกังานหรือลูกจา้งเอกชน 
      (4)  เจา้ของหรือผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั หรือคา้ขาย             (5)  เกษตรกร ชาวประมง                 (6)  รับจา้ง 
      (7)  ไม่ประกอบอาชีพ      (8)  อื�น ๆ ระบ_ุ____________________________________________________________ 
27. รายไดปั้จจุบนัของผูป้กครองเป็นบาทต่อเดือน                                   (1)  ไม่มีรายได ้                       (2) 4,000 หรือนอ้ยกว่า              
      (3)  4,001 –  6,000                       (4)  6,001 –  8,000                          (5)  8,001 – 10,000                 (6)  10,001 – 12,000           
      (7)  12,001 – 14,000                    (8)  14,001 – 16,000                       (9) มากกวา่ 16,000 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความที�กรอกในใบขึ�นทะเบียนนกัศึกษาและหลกัฐานถูกตอ้งตรงกบัความจริงทุกประการ 

หากมีการตรวจพบว่าเป็นขอ้ความเท็จและหลกัฐานที�ใชส้มคัรไม่ถูกตอ้ง ขา้พเจา้ยนิยอมให้มหาวิทยาลยัฯ ดาํเนินการตามระเบียบ 
และนโยบายของมหาวิทยาลยัฯ ไดทุ้กประการ 
 
                           ลงชื�อ……………………………………………นกัศึกษา 
                 (……………………………………………) 
               วนัที�………..เดือน……………พ.ศ. ………. 
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