หน้า 1

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สจล.1

เอกสารรายงานตัวนักศึกษาและระเบียนประวัตินักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ..................
***ให้ นักศึกษากรอกข้ อความทั้งหมดด้ วยปากกาดาหรื อนา้ เงินเท่ านั้น***

รหัสประจาตัวนักศึกษา


หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

----

สาขาวิชา.............................................................................หลักสูตร.....................................................................................................
คานาหน้าชื่อ  นาย/MR.  นางสาว/MISS  อื่น ๆ (ระบุ)......................................................... เพศ  ชาย  หญิง
ชื่อภาษาไทย (ตัวบรรจง).......................................................นามสกุลภาษาไทย (ตัวบรรจง).....................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ(ตัวพิมพ์ใหญ่)


นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)

ติดรู ปถ่ายขนาด
1 นิ้ว


ประเภทการรับเข้าศึกษา(สาหรับเจ้าหน้าที่)  สอบตรง
***ให้นักศึกษากรอกข้อความที่เป็นจริงลงในช่องว่างด้วยตัวบรรจงและทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ทีต่ รงกับความจริง***
ตอนที่ 1 ประวัตินักศึกษา
1. เกิดวันที่............เดือน(ตัวเลข)....................พ.ศ.25............... จั งหวัดที่เกิด..........................................................................................
2. เชื้อชาติ  ไทย  จีน  อื่น ๆ .......................
สัญชาติ  ไทย  จีน  อื่น ๆ ...............................
3. ศาสนา  พุทธ  คริสต์  อิสลาม  อื่น ๆ (ระบุ)..................หมู่โลหิต  เอ  บี  เอบี  โอ
4. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่..............หมู่ที่.................ตรอก/ซอย...................................ถนน.........................................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต............................................................จั งหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์มือถือ .....................................................โทรศัพท์บ้าน.....................................................
5. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่..............หมู่ที่................ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์มือถือ .....................................................โทรศัพท์บ้าน....................................................
6. ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา-มารดา  บิดา  มารดา  ญาติ  อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................
7. สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา  อยู่ด้วยกัน  หย่า  บิดา-มารดาถึงแก่กรรม  บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม
 แยกกันอยู่เพราะความจาเป็นทางอาชีพ  แยกกันอยู่เพราะเหตุผลอื่น
8. นักศึกษาเป็นบุตรคนที่.................ในจานวนพี่น้อง บิดา-มารดาเดียวกันที่มีชีวิตอยู่..................คน อยู่ในระหว่างการศึกษา.............คน
9. นักศึกษามีรายได้จากการทางานหรือไม่  ไม่มีรายได้  มี (ระบุ) เฉลี่ย.........................บาท/เดือน
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้กรอกเอกสาร สจล.1 ขาดคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษา
จะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ตอนที่ 2 ประวัติการศึกษา
1. การสาเร็จการศึกษา
1.  สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า จากโรงเรียน....................................................................................................
จังหวัด....................................................ในปีการศึกษา..........................ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม........................หรือ.......................%
2.  สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบัน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย...................................................................................................................
จังหวัด....................................................ในปีการศึกษา..........................ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม........................หรือ.......................%
2. การเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
1.  เข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งแรก
2.  เคยเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มาก่อน ปีการศึกษา ...................
3. การศึกษาในระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัย)
1.  ไม่เคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย/สถาบันใดมาก่อน
2.  เคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย/สถาบันมาก่อน ระบุชอื่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน.................................................................ปีการศึกษา...................
หมายเหตุ : ในกรณีที่นักศึกษาเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย/สถาบันอื่น ๆ มาก่อน (มหาวิทยาลัยปิด) และยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันนัน้ อยู่ ก่อนการเข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ นักศึกษาจะต้องดาเนินการลาออกจากการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันฯ นัน้ ๆ เสียก่อน จึงจะสามารถเข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษาของทางสถาบันฯ ได้

ตอนที่ 3 ประวัติบิดา-มารดา ผู้ปกครอง และผู้อุปการะด้านการเงิน
ประวัติบิดา (ในกรณีที่บิดา-มารดาถึงแก่กรรม ให้นักศึกษากรอกข้อมูลเท่าที่ทราบ)
1. ชื่อบิดา..........................................................นามสกุล........................................................ มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม
อายุ..................ปี
2. เชื้อชาติ ไทย  จีน  อื่น ๆ .............................
สัญชาติ  ไทย
 จีน
 อื่น ๆ ................................
3. ศาสนา พุทธ  คริสต์  อิสลาม  อื่น ๆ (ระบุ)...............................
4. หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ----
5. หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี --
6. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................................
ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต...................................................................จังหวัด..........................................................................
7. วุฒิสูงสุดของบิดา
1.  ประถมศึกษา 2.  มัธยมศึกษา 3. เตรียมอุดมศึกษา 4. อาชีวศึกษา 5. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
6.  ปริญญาตรี 7.  ปริญญาโท 8. ปริญญาเอก
9. ไม่มีวุฒิ 10.  อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................
8. อาชีพของบิดา
1. รับราชการ 2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.  พนักงานหรือลูกจ้างเอกชน 4.  เจ้าของ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 5.  รับจ้าง
6. ลูกจ้างส่วนราชการ 7.  เกษตรกร/ชาวประมง 8. ไม่ประกอบอาชีพ 9.  อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................
9. ชื่อสถานที่ประกอบอาชีพ..............................................................................ที่อยู่...............................................................................................................
รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................................................................................................................................................................
10. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบิดา
1. ไม่มรี ายได้
2.  มี (ระบุ) เฉลีย่ ........................................บาท/เดือน
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ประวัติมารดา (ในกรณีที่บิดา-มารดาถึงแก่กรรมให้นักศึกษากรอกข้อมูลเท่าที่ทราบ)
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1. ชื่อมารดา.......................................................นามสกุล........................................................ มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม
อายุ..................ปี
2. เชื้อชาติ ไทย  จีน  อื่น ๆ .............................
สัญชาติ  ไทย
 จีน
 อื่น ๆ ................................
3. ศาสนา พุทธ  คริสต์  อิสลาม  อื่น ๆ (ระบุ)...............................
4. หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ----
5. หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี --
6. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................................
ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต...................................................................จังหวัด.......................................................................
7. วุฒิสูงสุดของมารดา
1.  ประถมศึกษา 2.  มัธยมศึกษา 3. เตรียมอุดมศึกษา 4. อาชีวศึกษา 5. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
6.  ปริญญาตรี 7.  ปริญญาโท 8. ปริญญาเอก
9. ไม่มีวุฒิ 10.  อื่น ๆ (ระบุ).............................................................
8. อาชีพของมารดา
1. รับราชการ 2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.  พนักงานหรือลูกจ้างเอกชน 4.  เจ้าของ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 5.  รับจ้าง
6. ลูกจ้างส่วนราชการ 7.  เกษตรกร/ชาวประมง 8. ไม่ประกอบอาชีพ 9.  อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................
9. ชื่อสถานที่ประกอบอาชีพ..............................................................................ที่อยู่...............................................................................................................
รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์..........................................................................................................................................................................
10. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของมารดา
1. ไม่มรี ายได้
2.  มี (ระบุ) เฉลี่ย........................................บาท/เดือน

ผู้ปกครอง
1. ผู้ปกครองของนักศึกษาในระหว่างการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ
1.  บิดา-มารดา
2.  บิดา
3.  มารดา

4.  อื่น ๆ (ระบุ)..................................................

กรณีที่ผู้ปกครองของนักศึกษา ไม่ใช่ บิดา-มารดา หรือตนเอง ให้ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้
2. ชื่อ............................................................นามสกุล.....................................................เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็น...................................อายุ..................ปี
3. เชื้อชาติ ไทย  จีน  อื่น ๆ .............................
สัญชาติ  ไทย
 จีน
 อื่น ๆ ................................
4. ศาสนา พุทธ  คริสต์  อิสลาม  อื่น ๆ (ระบุ)...............................

----
--

5. หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

6. หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
7. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................................
ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต...................................................................จังหวัด..........................................................................
8. วุฒิสูงสุดของผู้ปกครอง
1.  ประถมศึกษา 2.  มัธยมศึกษา 3. เตรียมอุดมศึกษา 4. อาชีวศึกษา 5. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
6.  ปริญญาตรี 7.  ปริญญาโท 8. ปริญญาเอก
9. ไม่มีวุฒิ 10.  อื่น ๆ (ระบุ).................................................................
9. อาชีพของผู้ปกครอง
1. รับราชการ 2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.  พนักงานหรือลูกจ้างเอกชน 4.  เจ้าของ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 5.  รับจ้าง
6. ลูกจ้างส่วนราชการ 7.  เกษตรกร/ชาวประมง 8. ไม่ประกอบอาชีพ 9.  อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................
10. ชื่อสถานที่ประกอบอาชีพ..............................................................................ที่อยู่.............................................................................................................
รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์.........................................................................................................................................................................
11. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง
1.  ไม่มรี ายได้
2.  มี (ระบุ) เฉลีย่ ........................................บาท/เดือน

ผู้อุปการะด้านการเงินของนักศึกษา
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ในกรณีที่ผู้อุปการะด้านการเงินของนักศึกษาในระหว่างการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ ไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ปกครอง (ให้ระบุรายละเอียด)
1. ชื่อ................................................................นามสกุล.....................................................อายุ.................ปี เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็น...................................
2. เชื้อชาติ ไทย  จีน  อื่น ๆ .............................
สัญชาติ  ไทย
 จีน
 อื่น ๆ ................................
3. ศาสนา พุทธ  คริสต์  อิสลาม  อื่น ๆ (ระบุ)...............................

----
--

4. หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

5. หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
6. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................................
ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต...................................................................จังหวัด..........................................................................
7. วุฒิสูงสุดของผู้ปกครอง
1.  ประถมศึกษา 2.  มัธยมศึกษา 3. เตรียมอุดมศึกษา 4. อาชีวศึกษา 5. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
6.  ปริญญาตรี 7.  ปริญญาโท 8. ปริญญาเอก
9. ไม่มีวุฒิ 10.  อืน่ ๆ (ระบุ).................................................................
8. อาชีพของผู้ปกครอง
1. รับราชการ 2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.  พนักงานหรือลูกจ้างเอกชน 4.  เจ้าของ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 5.  รับจ้าง
6. ลูกจ้างส่วนราชการ 7.  เกษตรกร/ชาวประมง 8. ไม่ประกอบอาชีพ 9.  อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................
9. ชื่อสถานที่ประกอบอาชีพ..............................................................................ที่อยู่...............................................................................................................
รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์........................................................................................................................................................................
10. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง
1.  ไม่มรี ายได้
2.  มี (ระบุ) เฉลีย่ ........................................บาท/เดือน

ตอนที่ 4 คาปฏิญาณตนของนักศึกษา
ข้าพเจ้านาย/นางสาว.............................................................................สกุล.....................................................................................
ขอทาสัตย์ปฏิญาณเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไว้ดังนี้

1.
2.
3.
4.

ข้าพเจ้าจะประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยวินัยของนักศึกษาและระเบียบต่าง ๆ โดยเคร่งครัด
ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะ
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของสถาบันฯ ทุกประการ
เมื่อข้าพเจ้ากระทาการใด ๆ อันเป็นการผิดต่อระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของสถาบันฯ พร้อมทั้งประพฤติตนไม่
เหมาะสมในฐานะนักศึกษาของสถาบันฯ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับโทษทางวินัยที่สถาบันฯ ระบุไว้ทุกประการ
............................................................(ชื่อนักศึกษา)
(.............................................................)
วันที่...................เดือน.......................พ.ศ.............
ขอรับรองว่ารายละเอียดที่กรอกลงในเอกสาร สจล. 1 ดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริง
.......................................................................(ชื่อนักศึกษา)
(............................................................................)
วันที่...................เดือน.......................พ.ศ.............
ได้ทาการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ........................................................(เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ)
(.......................................................)
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............
*** หลังจากนักศึกษาได้ยื่นเอกสารนี้แล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูลประวัติของตนเอง สามารถติดต่อขอยื่นคาร้องได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล***

