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รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ   (เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
(โปรดกรอกข้อควำมโดยพิมพ์หรอืเขียนดว้ยตัวบรรจงและท ำเครื่องหมำย ในช่อง  และกรอกตัวเลขในช่อง ) 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.  ช่ือ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว …………………………………………….………………………..…...…. 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน   
3.  ช่ือ-สกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ)่ …………………………...……………เช้ือชาติ…………สัญชาติ……...……. 
4.  เพศ   ชาย  หญิง  วัน เดือน ปี เกิด  วันที.่........................เดือน.......................................พ.ศ............................... 
     อายุ.........................ปี .........................เดือน..........................วัน 
5.  ภูมิล าเนาสถานที่เกิด  บ้านเลขที่.......................หมู่ที.่............ตรอก/ซอย ………………… ถนน ………….......……. 
     ต าบล/แขวง ………………อ าเภอ ………………. จังหวัด ……………. รหัสไปรษณยี์ …………. โทร. ….……… 
6.  ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขที่........................หมู่ที.่............ตรอก/ซอย ………………… ถนน ………………… 
     ต าบล/แขวง ………………อ าเภอ ………………. จังหวัด ……………. รหัสไปรษณยี์ …………. โทร. …….…… 
7.  เคยไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือไม่         เคย   ประเทศ ...................................................      ไม่เคย 
8. ทุนการศึกษาที่เคยได้รบั (ระบุ) ……………………………………………………………. ปีการศึกษา ………………….… 
9. ชมรมทีเ่คยเป็นสมาชิกหรือกรรมการ (ระบุต าแหน่ง) ……………………………………..............……………………….… 
10. มีความถนัดในกีฬาประเภท (ระบุประเภทกีฬา) ………………………………………………...................…………….…… 
11. ได้รับรางวัล (ระบ)ุ ……………………………………. ในกีฬา ……………………………ในระดับ …...…………….... 
12.  ท่านมีโรคประจ าตวั หรือไม ่                        ไมม่ี                  มี  ถ้ามีโรคอะไร ..............................................................  
 

สถำนภำพกำรศึกษำ 
1.  ส าเร็จการศึกษาช้ัน ม.6/หรือเทียบเท่า  จากโรงเรยีน…............................................  รหัส   

      ต าบล…...........................................อ าเภอ…...............................................จังหวัด…..............................................  

2. ได้คะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)   รวม 4   ภาคเรียน          .  
 
  

 
ติดรูปถ่าย 
ขนาด 3 x 4 

ซ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ใบสัมภาษณ์การรับบคุคลเขา้ศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับตรงโดยวธิีพเิศษ ของคณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2558 
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ประวัติครอบครัว 
ช่ือ – สกุล บิดา ............................................................................... เช้ือชาติ ................ ศาสนา ................ อายุ .......... ปี 
  ยังมีชีวิตอยู่              ถึงแก่กรรม             ไม่สามารถติดตอ่ได ้                               อื่น ๆ ........................ 
 อาชีพ ..................................... ต าแหน่ง (ถ้ามี) ............................................จบการศึกษาระดับ ............................................... 
รายได้ของบิดา ประมาณเดอืนละ     5,000            5,001-10,000       10,001-20,000    20,001-30,000       
     30,001-50,000   มากกว่า 50,000       ไม่แน่นอน 
ช่ือ – สกุล มารดา  ....................................................................... เช้ือชาติ .................. ศาสนา ................. อายุ ............ ปี 

  ยังมีชีวิตอยู่              ถึงแก่กรรม             ไม่สามารถติดตอ่ได ้                อื่น ๆ...................................... 
อาชีพ ..................................... ต าแหน่ง (ถ้ามี) ............................................จบการศึกษาระดับ...................................... 
รายได้ของมารดา ประมาณเดอืนละ      5,000          5,001-10,000       10,001-20,000   20,001-30,000       
                                                             30,001-50,000     มากกว่า 50,000           ไม่แน่นอน 
สถานภาพการสมรสของบิดามารดา    อยู่ด้วยกัน             บิดาถึงแก่กรรม           มารดาถึงแก่กรรม 
                                               บิดามารดาถึงแก่กรรม                                   หย่าขาดจากกัน 
                                               แยกกันอยู่เพราะความจ าเป็นเกี่ยวกับอาชีพ   แยกกันอยู่เพราะเหตอุืน่ๆ 
พี่น้องมีทัง้หมด ................... คน (รวมท่านด้วย)   ท่านเป็นบุตรคนที่ ........................... 
ยังเรยีนหนังสืออยู่ ......................... คน      ท างานแล้ว ......................... คน 
บุคคลที่ท่านอยูอ่าศัยด้วยในปัจจุบัน คอื ................................................................................................................... 
บุคคลทีเ่ลี้ยงท่านเป็นสว่นใหญ่ คือ ..........................................................................................................................  
บุคคลผู้ที่เป็นผู้อุปการะท่าน คือ ............................................................................................................................. .. 
 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำขอ้ควำมข้ำงต้นเปน็ควำมจรงิทุกประกำร  
 

ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าถา้ข้าพเจ้าได้เป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว ข้าพเจ้าจะประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกประการ ด้วยความสัตย์จริง 
 
 
 
 
      (ลายมือช่ือ) …………………………………………. 
           (…………………………………………) ตัวบรรจง 

                 วันที่ ….……………………………… 
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