ใบรายงานตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

ติดรูปถาย
ขนาด
1 นิ้ว

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นาย  นาง  นางสาว ………………………………………….…….…………………....
(ภาษาอังกฤษ)  MR.  MRS.  MISS. ………………………………………………………..…………….
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
รหัสประจําตัวนักศึกษา           
เปนนักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
ศึกษาที่
 มหาวิทยาลัย (ปทุมธานี )  ศูนย ..........................................................
เขาศึกษาในระดับ ปริญญาโท  ค.ม.  บธ.ม.  รป.ม.  วท.ม.  ศศ.ม. สาขาวิชา .................................
…………………………………………………………………………………………………………..………………
ปริญญาเอก  ค.ด.  ปร.ด.  รป.ด. สาขาวิชา ...............................................................
…………………………………………………………………………………………………………..………………
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได
หมูบาน…………………………….เลขที…่ .……..หมูท …ี่ .……ถนน……………………………….……ซอย……………………………………………..
ตําบล/แขวง………………………….........อําเภอ/เขต………….…………………….……จังหวัด……………………….……………….................
รหัสไปรษณีย… …………..……...โทรศัพท (มือถือ)...........................................E-mail ………………………………………….……………
วุฒิการศึกษาเดิมที่ใชสมัครเรียน
ปริญญาตรี  ค.บ.  บธ.บ.  รป.บ.  วท.บ.  ศศ.บ.  อื่น ๆ ……………………..………………...…………………
สาขาวิชา………………………..………………………………………………………………………………………
ปริญญาโท  กศ.ม  ค.ม.  บธ.ม.  รป.ม.  วท.ม.  ศศ.ม.  อื่น ๆ …………………….………………….
สาขาวิชา………………………..…………………………………………………………………….…………………

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา………………………………………….…………………………………………..……………………………………..…………….
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที…่ ….…..............ถนน……………................ ซอย …………………………… ตําบล/แขวง…………..………………
อําเภอ/เขต…………………….….…….จังหวัด……………………..…….รหัสไปรษณีย… ……..…..………โทรศัพท………………………..…….
ประวัติสวนตัว
เพศ  ชาย  หญิง
สถานภาพ  โสด  สมรส  หยา  หมาย
วัน/เดือน/ปเกิด วันที่…….…..เดือน…………….….……….. พ.ศ……..…..…….
หมูเลือด
 A(เอ)
 B(บี)  AB(เอบี)  O(โอ)  อื่นๆ........................................................
เชื้อชาติ………….. สัญชาติ …………… ศาสนา……………. สถานที่เกิด จังหวัด…………………………………………………...…………..
สถานที่ออกบัตรประชาชน(อําเภอ)………………….…….………วันที่ออกบัตร………….………....บัตรหมดอายุวันที…่ …………....……
ชื่อ – นามสกุล บิดา…………………………………………………… เชื้อชาติ………..…..… สัญชาติ…..…….…..ศาสนา...........………….
อาชีพของบิดา………………………………...สถานที่ประกอบอาชีพ……………………………..มีรายได………..…………….…..บาท/เดือน
ชื่อ – นามสกุล มารดา…….…………………………………………. เชื้อชาติ……………………สัญชาติ …....…….ศาสนา…….................
อาชีพของมารดา…………………...……..สถานที่ประกอบอาชีพ……………………………… มีรายได ……………….……… บาท/เดือน
ขาพเจามีพี่นอ งทัง้ สิ้น.................คน เปนชาย................คน เปนหญิง.....................คน ขาพเจาเปนบุตรคนที.่ .............
นักศึกษาตองสงใบรายงานตัวพรอมหลักฐาน ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันเปดภาคเรียน

มีตอดานหลัง

2

ประวัติสวนตัว (ตอ)
ชื่อ คูสมรส ........…………..……………………….……………..……………. เชื้อชาติ……………สัญชาติ …..…….….ศาสนา…..................
คูสมรสประกอบอาชีพ…………………………………………..………………..………… มีรายได ………..………………….…..…… บาท/เดือน
ขาพเจา  ไมมีบุตร  มีบุตร จํานวน .............คน เปนบุตรชาย…...…คน เปนบุตรหญิง ..……... คน
ประวัติการทํางาน
ปจจุบัน  รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัทฯ  อื่นๆ…………………..………………..….
สถานที่ทํางาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
ฝาย/แผนก………………………………….………………………..………… ตําแหนง…………………………….……………………….………..……...
อัตราเงินเดือน…………………….บาท/เดือน รายไดพิเศษ ……..….……….. บาท/เดือน รวมทั้งสิ้น…..………………. บาท/เดือน
โทรศัพทที่ทํางาน…………………….……….แฟกซ ..........…………………….………E-mail. ………………………….…………………..……...
ขาพเจ าได รั บ ทราบและเข าใจระเบี ยบของสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ จั ง หวัด ปทุ ม ธานี
วาด วยคุ ณสมบั ติข องผู ส มัค รเขาเปนนั กศึ กษาแล วและขอรั บรองว า ข าพเจ าเป นผูมี คุ ณสมบั ติถู กตอง ถ ามีก ารตรวจพบขอ บกพร อ ง
ในภายหลั ง ข า พเจ า ยิ น ดี พ น จากสภาพการเป น นั ก ศึ ก ษา
ข าพเจ า จะปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ข อบั ง คั บ ของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ทุกประการ พรอมกันนี้ขาพเจาไดสงหลักฐานเพื่อการรายงานตัวเขาเปน
นักศึกษาไวดวยแลว
ลงชื่อ…………………………………..…………ผูเขาเปนนักศึกษา
(…………………………….…………………..)
วันที.่ ............./..................../.........................

เอกสารที่ตองสงพรอมใบรายงานตัว (เรียงตามลําดับ)
1. ใบรายงานตัว
2. เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถามี) 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบาน
1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1 ฉบับ
5. ระเบียนแสดงผลการเรียน
2 ฉบับ
6. ปริญญาบัตร
1 ฉบับ
เอกสาร ทุกฉบับ ถายเอกสารขนาด A4 เทานั้น
ลงชื่อ………………………………………..เจาหนาที่รับหลักฐาน
วันที่รับ…….……/…………………/……………..

