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ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
MATRICULATION FORM BACHELOR DEGREE 

 

 
 
    
  
 รหัสนักศึกษา Student ID. No. 
                                                                                                                
โปรดกรอกขอ้ความลงในช่องว่างให้ชัดเจน และกาเครื่องหมาย  ตามข้อมูลที่เป็นจริง 
Please fill in the blanks and mark truthfully. 
 

 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ Bachelor of Business Administration 
    1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (Hotel Management) 

    2. สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  
   (Culinary Arts and Kitchen Management) 

 

หลักสูตรการจดัการบัณฑิต Bachelor of Management  
    1. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   

   (Service Innovation in Tourism Industry) 
 

 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว      นามสกุล        

(Capital Letter) First Name Mr./Mrs./Ms.     Last Name      
 
เกิดวนัที ่  เดือน          พ.ศ.                          อายุ         หมู่โลหิต       สถานที่เกิด                       
Date of Birth Month  Year  Age         Blood group                 Place of Birth    
จังหวัด    เชื้อชาต ิ                  สัญชาต ิ                 ศาสนา 
Province    Race   Nationality    Religion    
ท่ีอยู่ปัจจุบนั  หมู่             ซอย                        ถนน   ต าบล / แขวง                                                                                               
Permanent Address  Moo Soi  Street   Sub district     
อ าเภอ / เขต                   จังหวัด                   รหัสไปรษณีย์                            ประเทศ                                                           
District    .Province    Zip code   Country    
เลขรหัสประจ าบ้าน    โทรศัพท์              อีเมล์                                                                                
House code   Telephone    .E-mail address     
บัตรประจ าตวัประชาชนเลขที ่
Identification Card No.                                                                                 วันหมดอายุ Expiry Date    
 

ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา Personal Information 

1.   ขณะศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาศัยอยู่กบั Living (while studying)    

    บิดา–มารดา Father–Mother   บิดา Father    มารดา Mother  ญาติ Relative   อื่น ๆ ระบุ Other (Identify)    

     บ้านเช่าหรือห้องพกั Apartment/Rent   หอพัก Dormitory    อืน่ ๆ ระบ ุOther (Identify)    

2. มีพี่น้องจ านวน (รวมนักศึกษา) Number of brothers and sisters (including yourself นักศึกษาเป็นบุตรคนที่ You are    

 จ านวนพี่นอ้งที่ก าลังศึกษาอยู่รวมทั้งตัวท่าน Number of your brothers and sisters who are studying (Including yourself)    

3. ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการศึกษาได้มาจาก Study expense received from   บิดา Father     มารดา Mother   ทุน กยศ. Student loan 

    อื่น ๆ ระบ ุOther (Identify)            

4. นักศึกษามีค่าใช้จา่ยสว่นตัวเฉลี่ยเดือนละเท่าไร (ไม่นับรวมหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษา ต าราเรียน และวัสดุใช้ในการศึกษา) 

 Expected monthly living expenses (Excluding Tuition Fee and Texts, etc.) 

    น้อยกวา่ 5,000 Baht         5,001 – 6,000 Baht          6,001 – 7,000 Baht      7,001 – 8,000 Baht   

    8,001 – 9,000 Baht   9,001 – 10,000 Baht    มากกว่า More than 10,000 Baht 

5. ข้อมูลการศึกษาเดิม Education Background 

 ชื่อสถานศึกษา Name of Institution     ปีที่จบการศึกษา Graduated Year เกรด GPA   

 จังหวัด Province       ประเทศ Country      

 วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร  Level of education      อื่น ๆ ระบุ Other (Identify)    

6. นักศึกษามีโรคประจ าตัวหรือไม่ Do you have some chronic disease?   

   ม ี(โปรดระบุ) Yes (please specify)             ไม่ม ีNo  

            

ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมลู (For staff filling information only) 
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7. สถานภาพบิดา–มารดา Status of Parents     
   อยู่ด้วยกัน Living Together    หย่ารา้ง Divorce   
   แยกกันอยู่ Separate lives/households   บิดาถึงแกก่รรม Father had passed away  
   มารดาถึงแกก่รรม Mother had passed away    บิดาและมารดาถึงแกก่รรม Farther and Mother had passed away 
   บิดาแต่งงานใหม่ Father’s remarriage     มารดาแต่งงานใหม่ Mother’s remarriage   
   บิดาและมารดาแต่งงานใหม่ Father and Mother’s remarriage    

8. ข้อมูลเกี่ยวกบับดิา Your Father’s Information 

 ชื่อบิดา Your Father’s Name     นามสกุล Last Name      

 บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ Identification Card No.  

 ที่อยู่ปัจจุบัน           หมู่               ซอย                                     ถนน                ต าบล / แขวง                                                                                               
 Permanent Address          Moo Soi   Street   Sub district   
 อ าเภอ / เขต                   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์                ประเทศ                                                           
 District   .Province    Zip code       Country    

 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา Highest Educational Level   

   ต่ ากวา่ปริญญาตร ีLower Degree  ปริญญาตร ีBachelor Degree   ปริญญาโท Master Degree    

   ปริญญาเอก Ph.D.  อื่น ๆ ระบุ Other (Identify)       

 อาชีพหลกัของบิดา Your father’ s occupation     

   รับราชการ Civil Servant     รฐัวิสาหกิจ Public Enterprise    พนักงานข้าราชการ/ลูกจา้งหน่วยงานราชการ Government Employees  

   พนักงานหรือลกูจ้างหนว่ยงานเอกชน Private    เกษตร ชาวประมง  Farmer/Fisherman   ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอิสระ Entrepreneur 

   รับจ้าง Contractor     ไม่ประกอบอาชีพ No Occupation   ไม่ทราบข้อมูล No Information    

   อื่น ๆ ระบุ Other (Identify)    

 รายได้ของบิดา (บาท/เดือน) Father’s income (per month)………………………Baht      

     ไม่มีเพราะไม่ได้ท างาน Unemployed or Retired     ไม่ทราบข้อมูล No Information 

 สถานที่ท างานบิดา  Workplace of your father      ต าแหน่ง Position    

 โทรศัพท์ Telephone    ที่อยู่สถานที่ท างาน Address       

 จังหวัด Province     รหัสไปรษณีย์ Zip code       

9.  ข้อมูลเกี่ยวกับมารดา Your Mother’s Information 

 ชื่อมารดา Your Mother’s Name     นามสกุล Last Name      

 บัตรประจ าตวัประชาชนเลขที่ Identification Card No.  

 ที่อยู่ปัจจุบัน           หมู่                  ซอย                                         ถนน                 ต าบล / แขวง                                                                                               
 Permanent Address          Moo Soi   Street   Sub district   
 อ าเภอ / เขต                  จังหวัด                  รหัสไปรษณีย์                        ประเทศ                                                           
 District    .Province    Zip code           Country    

 วุฒิการศึกษาสูงสุดของมารดา Highest Educational Level   

   ต่ ากวา่ปริญญาตร ีLower Degree  ปริญญาตร ีBachelor Degree   ปริญญาโท Master Degree    

   ปริญญาเอก Ph.D.  อื่น ๆ ระบุ Other (Identify)       

 อาชีพหลกัของมารดา Your mother’ s occupation     

   รับราชการ Civil Servant     รฐัวิสาหกิจ Public Enterprise    พนักงานข้าราชการ/ลูกจา้งหน่วยงานราชการ Government Employees  

   พนักงานหรือลกูจ้างหนว่ยงานเอกชน Private    เกษตร ชาวประมง  Farmer/Fisherman   ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอิสระ Entrepreneur 

   รับจ้าง Contractor     ไม่ประกอบอาชีพ No Occupation   ไม่ทราบข้อมูล No Information    

   อื่น ๆ ระบุ Other (Identify)    
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 รายได้ของมารดา (บาท/เดือน) Mother’s income (per month)………………………Baht      

     ไม่มีเพราะไม่ได้ท างาน Unemployed or Retired     ไม่ทราบข้อมูล No Information 

 สถานที่ท างานมารดา Workplace of your mother      ต าแหน่ง Position    

 โทรศัพท์ Telephone    ที่อยู่สถานที่ท างาน Address       

 จังหวัด Province     รหัสไปรษณีย์ Zip code       

10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครอง Guardian’s Information 
 ขณะศึกษาในวิทยาลัยดุสิตธานี ผูป้กครองของท่านคือ While studying at Dusit Thani College, who is your guardian?  
           บิดา  มารดา (กรณีเป็นบิดา หรือมารดา ไม่ต้องกรอกข้อมูลด้านล่าง) (In case your Father or Mother is guardian do not fill in the blanks below) 

   ผู้ปกครอง (โปรดระบุเกี่ยวข้องเป็น) Guardian’s Relationship (Identify)        

 ชื่อผู้ปกครอง  Guardian’s Name     นามสกุล Last Name      

 บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ Identification Card No.  

 ที่อยู่ปัจจุบัน           หมู่                  ซอย                                         ถนน                 ต าบล / แขวง                                                                                               
 Permanent Address Moo   Soi          Street    Sub district   
 อ าเภอ / เขต                  จังหวัด                  รหัสไปรษณีย์                        ประเทศ                                                           
 District      Province     Zip code  Country        

 วุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง Highest Educational Level   

   ต่ ากวา่ปริญญาตร ีLower Degree  ปริญญาตร ีBachelor Degree   ปริญญาโท Master Degree    

   ปริญญาเอก Ph.D.  อื่น ๆ ระบุ Other (Identify)       

 อาชีพหลกัของผู้ปกครอง Your guardian’ s occupation     

   รับราชการ Civil Servant     รฐัวิสาหกิจ Public Enterprise    พนักงานข้าราชการ/ลูกจา้งหน่วยงานราชการ Government Employees  

   พนักงานหรือลกูจ้างหนว่ยงานเอกชน Private    เกษตร ชาวประมง  Farmer/Fisherman   ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอิสระ Entrepreneur 

   รับจ้าง Contractor     ไม่ประกอบอาชีพ No Occupation   ไม่ทราบข้อมูล No Information    

   อื่น ๆ ระบุ Other (Identify)    

 รายได้ของผู้ปกครอง (บาท/เดือน) Guardian’s income (per month)………………………Baht           

     ไม่มีเพราะไม่ได้ท างาน Unemployed or Retired     ไม่ทราบข้อมูล No Information 

 สถานที่ท างานผู้ปกครอง Workplace of your Guardian     ต าแหน่ง Position    

 โทรศัพท์ Telephone    ที่อยู่สถานที่ท างาน Address       

 จังหวัด Province     รหัสไปรษณีย์ Zip code       

 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้มูลที่ได้แจ้งไวท้ั้งหมดนี้เป็นความจริงทกุประการ และข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบ ค าสั่ง และประกาศของวทิยาลัยดุสิตธานทีกุ
ประการ หากข้อมูลเป็นเทจ็หรือข้าพเจ้าไมป่ฏิบัติตามกฎระเบียบ ค าสั่ง และประกาศของวทิยาลัย  ข้าพเจ้ายินดีพน้สภาพจากการเป็นนักศกึษาของวทิยาลัยดุสิตธานทีันที  
 I hereby assure you that all what I have written is true, and I am willing to abide by all the rules, regulations, instructions, and 
announcements of Dusit Thani College. If I fail to follow the rules, regulations, instructions, and announcements of the college, I am willing to allow 
the College to declare me disqualified from studying at Dusit Thani College. 
 
 
 

ลายมือชื่อนักศึกษา Signature      

 (    ) 

               / /  

            


