เอกสารประกอบการขึนทะเบียน
1. สําเนาใบ ปพ.
จํานวน ชุด
2. รู ปถ่าย ขนาด นิว จํานวน รู ป

ม.ค.ต.03 สบศ.14

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ใบขึนทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รหัสนักศึกษา
โปรดเขียนเครื องหมาย / ทับตัวเลขในวงเล็บทีท่ านเลือก และกรอกข้ อความลงในช่ องว่ างให้ ชัดเจน
และนําตัวเลขในวงเล็บหน้ าข้ อความทีท่ านเลือกไปใส่ ใน ทางขวามือ

รู ปถ่ าย

1. คํานําหน้าชื อ,นามสกุล (ไทย)______________________________________________________________________
(อังกฤษ)____________________________________________________________________
2. สาขาวิชา_______________________________________คณะ___________________________________________
3. ทีอยูป่ ั จจุบนั เลขที__________หมูท่ ี____________ตรอก/ซอย____________________________________________
ถนน________________________________________ตําบล/แขวง________________________________________
อําเภอ/เขต__________________________จังหวัด__________________________รหัสไปรษณี ย_์ _______________
โทรศัพท์__________________________________________
4. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
5. สถานภาพสมรส (1) โสด
(2) สมรส
(3) หย่าร้าง
(4) ม่าย
6. เลขประจําตัวประชาชน วันหมดอายุ __________
7. วันเกิด__________เดือน_____________________________พ.ศ._____________อายุ__________ปี ___________เดือน
เกิดทีจังหวัด_____________________________________________________________________________________
8. เชือชาติ
(1) ไทย
(2) จีน
(3) อืน ๆ ระบุ________________________________________
สัญชาติ
(1) ไทย
(2) จีน
(3) อืน ๆ ระบุ________________________________________
ศาสนา
(1) พุทธ
(2) คริ สต์
(3) อิสลาม
(4) อืน ๆ ระบุ_____________________
9. สําเร็ จการศึกษาชัน(ชื อเต็ม) ___________________________________(ชื อย่อ)________________________________
ชื อสถานศึกษา___________________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณี ย_์ _____________
ปี การศึกษาทีจบ__________________________หนังสื อสําคัญจากการศึกษาเลขที______________________________
10. ปั จจุบนั อาศัยอยูก่ บั (1) บิดามารดา
(2) บิดา
(3) มารดา
(4) ญาติ
(5) หอพักเอกชน
(6) หอพักมหาวิทยาลัย
(7) บ้านเช่าหรื อห้องเช่า
(8) วัด
(9) อืน ๆ ระบุ________________
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
(1) อยูด่ ว้ ยกัน
(2) บิดาถึงแก่กรรม (3) มารดาถึงแก่กรรม
(4) บิดามารดาถึงแก่กรรม (5) แยกกันอยูเ่ พราะความจําเป็ นเกียวกับอาชี พ
(6) แยกกันอยูเ่ พราะเหตุผลอืน ๆ
(7) หย่าขาดจากกัน
12. ท่านเป็ นบุตรคนที________ จํานวนพีน้องทีมีชีวิตอยู่ (รวมตัวเองด้วย) ________คน
จํานวนพีน้องทีกําลังศึกษา (รวมตัวเองด้วย) __________คน
13. ท่านได้รับอุปการะด้านการเงินส่ วนใหญ่จาก
(1) บิดามารดา
(2) บิดา
(3) มารดา (4) ผูป้ กครอง
(5) ผูอ้ ุปการะ
(6) ญาติ
(7) ทํางาน
(8) ทุนการศึกษาของโรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียน
(9) ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยคริ สเตียน (10) กองทุนเงินให้กูย้ มเพื
ื อการศึกษา
(11) อืน ๆ ระบุ_________
14. ท่านได้รายได้เฉลียเดือนละเท่าใด ในกรณี ทีกําลังทํางาน (ไม่ตอ้ งกรอกถ้าไม่ได้ทาํ งาน)
(1) 1,000 หรื อ น้อยกว่า
(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) มากกว่า 4,000
15. ชื อบิดา_________________________________________________________________________________________
(ถ้าบิดาถึงแก่กรรม ไม่ตอ้ งกรอกข้อความในข้อ 15 ต่อไปนี
อายุ__________ปี อยูบ่ า้ นเลขที _____________หมู่ที____________ตรอก/ซอย________________________________
ถนน___________________________________________ตําบล/แขวง_______________________________________
อําเภอ/เขต_____________________จังหวัด_______________________รหัสไปรษณี ย_์ _________________________
โทรศัพท์________________________________________________________________________________________
(ข้อ 16 และ 17 หากบิดาถึงแก่กรรม ให้ระบุวฒ
ุ ิและอาชี พก่อนถึงแก่กรรม)

-216. วุฒิสุงสุ ดของบิดา
(1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษา
(3) เตรี ยมอุดมศึกษา
(4) อาชีวศึกษา
(5) อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า (6) ปริ ญญาตรี (7) ปริ ญญาโท (8) ปริ ญญาเอก
(9) ไม่มีวฒ
ุ ิ
(10) อืน ๆ ระบุ ________________________________________________________________________________
17. อาชี พหลักของบิดา
(1) รับราชการ
(2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(3) พนักงานหรื อลูกจ้างเอกชน
(4) เจ้าของหรื อผูป้ ระกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว หรื อค้าขาย
(5) เกษตรกร ชาวประมง
(6) รับจ้าง
(7) ไม่ประกอบอาชี พ (8) อืน ๆ ระบุ_____________________________________________________________
18. รายได้ปัจจุบนั ของบิดาเป็ นบาทต่อเดือน (1) ไม่มีรายได้เพราะถึงแก่กรรม
(2) ไม่มีรายได้เพราะไม่ได้ทาํ งาน
(3) 4,000 หรื อน้อยกว่า
(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) มากกว่า 16,000
19. ชื อมารดา_______________________________________________________________________________________
(ถ้ามารดาถึงแก่กรรม ไม่ตอั งกรอกข้อความในข้อ 19 ต่อไปนี)
อายุ__________ปี อยูบ่ า้ นเลขที _____________หมู่ที____________ตรอก/ซอย________________________________
ถนน___________________________________________ตําบล/แขวง_______________________________________
อําเภอ/เขต_____________________จังหวัด_______________________รหัสไปรษณี ย_์ _________________________
โทรศัพท์________________________________________________________________________________________
(ข้อ 20 และ 21 หากมารดาถึงแก่กรรม ให้ระบุวฒ
ุ ิและอาชี พก่อนถึงแก่กรรม)
20. วุฒิสุงสุ ดของมารดา
(1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษา (3) เตรี ยมอุดมศึกษา
(4) อาชี วศึกษา
(5) อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า (6) ปริ ญญาตรี (7) ปริ ญญาโท (8) ปริ ญญาเอก
(9) ไม่มีวฒ
ุ ิ
(10) อืน ๆ ระบุ __________________________________________________________________________________
21. อาชี พหลักของมารดา
(1) รับราชการ
(2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(3) พนักงานหรื อลูกจ้างเอกชน
(4) เจ้าของหรื อผูป้ ระกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว หรื อค้าขาย
(5) เกษตรกร ชาวประมง
(6) รับจ้าง
(7) ไม่ประกอบอาชี พ (8) อืน ๆ ระบุ______________________________________________________________
22. รายได้ปัจจุบนั ของมารดาเป็ นบาทต่อเดือน (1) ไม่มีรายได้เพราะถึงแก่กรรม (2) ไม่มีรายได้เพราะไม่ได้ทาํ งาน
(3) 4,000 หรื อน้อยกว่า
(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) มากกว่า 16,000
23. ผูป้ กครองเป็ น
(1) บิดามารดา
(2) บิดา
(3) มารดา
(4) อืน ๆ ระบุ____________________
(ถ้าผูป้ กครองเป็ นบิดาและ/หรื อมารดา ไม่ตอ้ งตอบข้อ 24 – 27)
24. ชื อผูป้ กครอง____________________________________________________________________________________
อายุ__________ปี อยูบ่ า้ นเลขที _____________หมู่ที____________ตรอก/ซอย_______________________________
ถนน___________________________________________ตําบล/แขวง______________________________________
อําเภอ/เขต_____________________จังหวัด_______________________รหัสไปรษณี ย_์ ________________________
โทรศัพท์_______________________________________________________________________________________
เกียวข้องกับนักศึกษาเป็ น__________________________________________________________________________
25. วุฒิสุงสุ ดของผูป้ กครอง
(1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา (3) เตรี ยมอุดมศึกษา
(4) อาชีวศึกษา
(5) อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า (6) ปริ ญญาตรี
(7) ปริ ญญาโท
(8) ปริ ญญาเอก
(9) ไม่มีวฒ
ุ ิ
(10) อืน ๆ ระบุ ________________________________________________________________________________
26. อาชี พหลักของผูป้ กครอง
(1) รับราชการ
(2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(3) พนักงานหรื อลูกจ้างเอกชน
(4) เจ้าของหรื อผูป้ ระกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว หรื อค้าขาย
(5) เกษตรกร ชาวประมง
(6) รับจ้าง
(7) ไม่ประกอบอาชี พ (8) อืน ๆ ระบุ_____________________________________________________________
27. รายได้ปัจจุบนั ของผูป้ กครองเป็ นบาทต่อเดือน
(1) ไม่มีรายได้
(2) 4,000 หรื อน้อยกว่า
(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) มากกว่า 16,000
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีกรอกในใบขึนทะเบียนนักศึกษาและหลักฐานถูกต้องตรงกับความจริ งทุกประการ
หากมีการตรวจพบว่าเป็ นข้อความเท็จและหลักฐานทีใช้สมัครไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนิ นการตามระเบียบ
และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทุกประการ
ลงชื อ……………………………………………นักศึกษา
(……………………………………………)
วันที………..เดือน……………พ.ศ. ……….
\\C02161101reg1\d\ข้อมูล office\word\pom\ใบขึนทะเบียนนักศึกษา.doc

