
 
 

 
 

โรงเรียน มวยไทย แอนด์ มิกซ ์มาร์เช่ียล อาร์ต อะคาเดม่ี 
7/35 หมู่ 5 ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 83130 โทรศพัท ์(076) 367071 ต่อ 104 โทรสาร (076) 367072 

ใบสอบประวัติผู้ขอเข้าเรียน (Personal History) 
 

  วนัที่ ............. เดือน ............................... พ.ศ. ................. 
                                                                                                                                       Date               Month                               B.C. 

 
ขา้พเจา้ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................... นามสกุล ..................................................... 
Name (Mr./Mrs./Miss)                                               Surname     
ขออนุญาตเขา้เรียนหลกัสูตร............................................................................................................... .............................. 
I am applying to enter a    
ในโรงเรียน มวยไทย แอนด ์มิกซ์ มาร์เช่ียล อาร์ต อะคาเดม่ี อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 
At name of School “Muay Thai & Mixed Martial Art Academy School” District of Muang, Province of Phuket 
ประเภทโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬา หลกัสูตรของโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการอนุญาต 
ให้ใชห้ลกัสูตร 
Kind of School curriculum date of The Ministry of Education’s approval 
เม่ือวนัที่ 4 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เปิดท าการสอนหลกัสูตรวิชามวยไทย ระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง 
Date 4 Month February Yr. 2016. Classes offered Muay Thai Beginning Course, Middle Course, High Level Course. 
ขอให้ถอ้ยค าไวต้่อเจา้หน้าที่ดงัน้ี 
Wish to affirm that the following is true. 

1. บุคคลที่สามารถติดต่อไดใ้นประเทศไทย นาย/นาง/นางสาว................................................................................................... 
Name of person at place of residence who can be contacted to give information about you. 
2. ในการที่ขา้พเจา้มาเรียนในประเทศไทยน้ี ขา้พเจา้ใชจ่้ายเดือนละ ......................................................................... บาท 
My expenses per month during the course of study will be                                                                           Baht 
โดยขา้พเจา้ไดร้ับเงนิค่าใชจ่้ายจาก ......................................................เกี่ยวขอ้งเป็น........................................................... 
Who is supporting me financial                                                          relationship 
3. ขา้พเจา้ไดม้าพ านกัในประเทศไทยในช่วงเวลา 2 ปียอ้นหลงั ตั้งแต่ ..............................ถึงปี................................... ดงัน้ี 
I have been stay in Thailand for last 2 years,                              from                               to                as following periods 
3.1 ตั้งแต่วนัที่........................................................................ ถึงวนัที่ .................................................................................. 
From (date)                                                              to (date)  
โดยไดร้ับการตรวจลงตราประเภท  By obtaining a Visa with category …………………….…………………………… 
3.2 ตั้งแต่วนัที่........................................................................ ถึงวนัที่ .................................................................................. 
From (date)                                                              to (date)  
โดยไดร้ับการตรวจลงตราประเภท  By obtaining a Visa with category …………………….…………………………… 
 
3.3 ตั้งแต่วนัที่........................................................................ ถึงวนัที่ .................................................................................. 
From (date)                                                              to (date)  
โดยไดร้ับการตรวจลงตราประเภท  By obtaining a Visa with category …………………….…………………………… 
 
3.4 ตั้งแต่วนัที่........................................................................ ถึงวนัที่ .................................................................................. 
From (date)                                                              to (date)  
โดยไดร้ับการตรวจลงตราประเภท  By obtaining a Visa with category …………………….…………………………… 
 
 

 



 
 

(หากมีรายละเอียดการพ านกัในประเทศไทย มากกว่า 5 ครั้ ง ให้จดัท ารายละเอียดแนบทา้ย) 
(If there are any details of staying in Thailand more than 5 times, please provide such detail and attach to this application) 
4. ขา้พเจา้มีสัญชาติ.............................................................. เช้ือชาติ ......................................... ศาสนา ................................................ 
   My Nationality                                                   Race                                             Religion  
เกิดวนัที่.........................เดือน..........................................พ.ศ............................ เวลาน้ีอายุ ................ปี....................เดือน................วนั 

                  Date of birth  month                                      B.C.                            Age                      year              month              days 
หนงัสือเดินทางประเทศ..................................................................................... เลขที่............................................................................. 
Country of issue                                                                   Passport No 
5. ภูมิล าเนาเดิมเลขที่................................................................................................................................................................................. 
 Home address 
6. ที่อยู่ในประเทศไทยเลขที่............................................................................................................................. ......................................... 
Address in Thailand   
7. ช่ือบิดา................................................................................สัญชาติ .................................อาชีพ............................................................ 
Father’s name                                           Nationality                          Occupation 
ช่ือมารดา.................................................................................สัญชาติ ..................................อาชีพ.......................................................... 
Mother’s name                                            Nationality                           Occupation 
8. หนงัสือเดินทางเลขที่...........................................................ประเทศ....................................................................................... ............... 
Passport No.                                           country of issue 
เดินทางเขา้มาในประเทศไทยเม่ือ ...........................................ก าหนดออกจากประเทศไทยเม่ือ ............................................................... 
Date of arrival in Thailand                                            expected date of departure  
9. ใบส าคญัถิ่นที่อยู่เลขที่ .......................................................ออกให้เม่ือวนัที่........................เดอืน..............................พ.ศ..................... 
Resident Certificate No                                                          date of issue                             month                            B.C 
10. ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วเลขที่ .................................ออกให้เม่ือวนัที่ ......................เดือน ..............................พ.ศ....................... 
Alien Certificate No.                                                              date of issue                             month                            B.C 
11. ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขา้พเจา้มีเจตนาเขา้มาศึกษาในสถานศึกษาในประเทศไทยจริง ไม่ไดเ้ขา้มาเพื่อประกอบอาชีพอืน่ใดในระหว่างที่
ด าเนินการศึกษาอยู่ ขา้พเจา้ไดร้ับทราบหลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจกัรแลว้ และขอยนืยนัว่าหากขา้พเจา้
กระท าผิดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส่วนราชการไดร้ับรองไว ้ขา้พเจา้ยินยอมรับผิดตามพระราชบญัญตัิคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 และตาม
กฎหมายอื่นซ่ึงมีอตัราโทษตามกฎหมายไทย 
I hereby certify that I intend only to study in a school in the Kingdom of Thailand truly. I do not enter the Kingdom 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 Thailand 

 
 
                                                           ลงช่ือ.......................................................ผูส้มคัร 
                                                                           Signature (......................................................) Foreign student 
 
      
       ลงช่ือ.......................................................พยาน 
                                                           Signature  ( นางสาววชิราภรณ์  จนัทโชติ  )  Witness 

 

 
                                                           ลงช่ือ.......................................................ผูร้ับรอง 
                                                                Signature (    นายวชัร  จารุอริยานนท ์   )     ผูร้ับใบอนุญาต 
                                                                                                                           โรงเรียนมวยไทย แอนด์ มิกซ์ มาร์เช่ียล อาร์ต อะคาเดม่ี 

 



 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. กรณีที่ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจพบว่า จากส่วนราชการ ประพฤติผิดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ไดร้บัรองไว้
นั้น ทางส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะยกเลิกการรับรองไปยงัส านกังานตรวจคนเขา้เมืองทนัท ี

 2. สถานศึกษาที่รับรองให้บุคคลชาวต่างประเทศเขา้มาศึกษาในสถานศึกษาดงักล่าว รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลชาวต่างประเทศดงักล่าวเขา้มาเพื่อ
ประกอบอาชีพอื่น เขา้มาเพื่อประกอบอาชีพอื่นไม่เขา้มาเพื่อศึกษาจริง ถือว่าเป็นการกระท าผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตอ้งรับโทษตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว ้

Remark 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 Office immediately by the Office of the Private 
Education Commission  

 2. School 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. 

  


