มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ติดรูป

รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศูนย์
เลย
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิชาชีพครู
1) รหัสประจำตัวสมัคร 
2) รหัสประจำตัวนักศึกษำ  หมู่เรียน..........................

3) หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน ---- (ชำวต่ำงชำติให้ใส่หมำยเลข Passport แทนหมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน)
4) คำนำหน้ำชือ่ (ภำษำไทย)...................................ชื่อ.............................................นำมสกุล ........................................................................................
คำนำหน้ำชื่อ (ภำษำอังกฤษ)..............................ชื่อ.............................................นำมสกุล .......................................................................................
5) เพศ  1. ชำย
 2. หญิง
6) ระดับกำรศึกษำสูงสุดของนักศึกษำ....................สำขำวิชำที่จบ.......................................จำกสถำนศึกษำ ...................................................................
ที่ตั้งของสถำนศึกษำ เลขที่...........ถนน........................................ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.................................................
7) วันเกิด (วันที่/เดือนที/่ ปี พ.ศ. เช่น 01/11/2540)  /  / 
8) จังหวัดภูมิลำเนำ(จังหวัดที่เกิด) ....................................................................................................................................................................................
9) ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขรหัสประจำบ้ำน -- บ้ำนเลขที่.........................................หมู่ท.ี่ ...................
บ้ำน..................................................ถนน...........................................ตำบล...............................................อำเภอ………….......…............………………..
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์...........................................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................................
10) ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่..........หมู่ท.ี่ .......บ้ำน..............................ถนน..............................ตำบล...........................อำเภอ.......................................... .
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..........................หมำยเลขโทรศัพท์..............................e-mail address(ถ้ำมี) ..............................................
11) เชื้อชำติ......................................สัญชำติ.......................................หมู่เลือด.................................น้ำหนัก.............................ส่วนสูง............................
12) ควำมพิกำร  1. ไม่พิกำร  2. พิกำรทำงกำรมองเห็น  3. พิกำรทำงกำรได้ยิน  4. พิกำรทำงร่ำงกำย
 5.พิกำรอืน่ ๆ(โปรดระบุ) ..................................................(สำหรับผู้พิกำรจะต้องมีสำเนำบัตรประจำตัวผู้พิกำรหรือเลขที่ผู้พิกำร)
13) สถำนภำพกำรรับทุนกำรศึกษำ  1.ไม่ได้รับทุน  2.ได้รับทุน คือ ................................................................................................. ........
14) ควำมถนัด/ควำมสนใจพิเศษ (เช่น ด้ำนดนตรี/กีฬำ หรือกิจกรรมอื่นๆ) ............................................................................................................... ...
15) จำนวนพี่น้องทั้งหมด(รวมตัวนักศึกษำ)................................คน (เพศชำย...................คน และเพศหญิง......................คน)
16) จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษำอยู่(รวมตัวนักศึกษำ)...................คน (เพศชำย....................คน และเพศหญิง......................คน)
17) ชื่อ-สกุล(บิดำ).................................................................หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน ----
17.1) สถำนภำพบิดำ  1. ถึงแก่กรรม  2. มีชีวิตอยู่
17.2) ระดับกำรศึกษำสูงสุดของบิดำ .......................................................................................................................................................................
17.3) ระดับรำยได้ต่อปีของบิดำ  1.ไม่มีรำยได้  2.ต่ำกว่ำ 150,000  3.150,000 – 300,000  4.มำกกว่ำ 300,000  5.ไม่ระบุ
17.4) อำชีพบิดำ
 1. รับรำชกำร
 4. ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว
 7. ไม่มีเงินได้
 2. รัฐวิสำหกิจ
 5. เกษตรกร/ประมง
 8. พนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงหน่วยงำนรำชกำร
 3. พนักงำน/ลูกจ้ำงหน่วยงำนเอกชน
 6. อำชีพอิสระ/รับจ้ำง
 9. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................
18) ชื่อ-สกุล(มำรดำ).............................................................หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน ----
18.1) สถำนภำพมำรดำ  1. ถึงแก่กรรม  2. มีชีวิตอยู่
18.2) ระดับกำรศึกษำสูงสุดของมำรดำ ...................................................................................................................................................................
18.3) ระดับรำยได้ต่อปีของมำรดำ 1.ไม่มรี ำยได้  2. ต่ำกว่ำ 150,000  3.150,000 – 300,000  4.มำกกว่ำ300,000 5.ไม่ระบุ
18.4) อำชีพมำรดำ
 1. รับรำชกำร
 4. ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว
 7. ไม่มีเงินได้
 2. รัฐวิสำหกิจ
 5. เกษตรกร/ประมง
 8. พนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงหน่วยงำนรำชกำร
 3. พนักงำน/ลูกจ้ำงหน่วยงำนเอกชน
 6. อำชีพอิสระ/รับจ้ำง
 9. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................

19) สถำนภำพบิดำ-มำรดำ
 1. อยู่ด้วยกัน
 4. บิดำถึงแก่กรรม
 7. บิดำแต่งงำนใหม่หลังจำกหย่ำร้ำงกับมำรดำ
 2. แยกกันอยู่
 5. มำรดำถึงแก่กรรม
 8. มำรดำแต่งงำนใหม่หลังจำกหย่ำร้ำงกับบิดำ
 3. หย่ำร้ำงกัน
 6. บิดำและมำรดำถึงแก่กรรม
 9. อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................
20) ชื่อ-สกุล(ผู้ปกครอง)......................................................หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน ----
20.1) ผู้ปกครองเกี่ยวข้องกับนักศึกษำในฐำนะที่เป็น (เช่น บิดำ มำรดำ ลุง ป้ำ ฯลฯ).............................................................................................
20.2) ระดับกำรศึกษำสูงสุดของผู้ปกครอง................................................................................................................................................................
20.3) ระดับรำยได้ต่อปีของผูป้ กครอง
 1. ไม่มีรำยได้
 2. ต่ำกว่ำ 150,000  3.150,000 – 300,000  4.มำกกว่ำ 300,000  5.ไม่ระบุ
20.4) อำชีพผู้ปกครอง
 1. รับรำชกำร
 4. ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว
 7. ไม่มีเงินได้
 2. รัฐวิสำหกิจ
 5. เกษตรกร/ประมง
 8. พนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงหน่วยงำนรำชกำร
 3. พนักงำน/ลูกจ้ำงหน่วยงำนเอกชน
 6. อำชีพอิสระ/รับจ้ำง
 9. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................
20.5) ที่อยู่ของผู้ปกครอง อยู่บ้ำนเลขที่.................หมู่ท.ี่ ........บ้ำน....................................ถนน.......................................ตำบล.................................
อำเภอ......................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์..............................หมำยเลขโทรศัพท์....................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ข้ำงต้นเป็นจริง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในประกำศกำรรับสมัครคัดเลือก
เข้ำเป็นนักศึกษำทุกประกำร หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำข้ำพเจ้ำขำดคุณสมบัติในข้อหนึ่งข้อใด ข้ำพเจ้ำยินดีพ้นสภำพจำกกำรเป็นนักศึกษำทันที และ
ยินยอมปฏิบัติตำมประกำศของมหำวิทยำลัยโดยข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิ และค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.......................................................ผู้รำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ
(......................................................)
สาหรับกรรมการตรวจสอบหลักฐาน
1. สำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ
 ฉบับจบหลักสูตร จำนวน 2 ฉบับ
 ยังไม่จบหลักสูตร (ให้นาฉบับจบหลักสูตรส่งงานบัณฑิตศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน)
2.  สำเนำปริญญำบัตร จำนวน 2 ฉบับ
3.  รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบรำยงำนตัว)
กรรมกำรได้ตรวจสอบแล้วหลักฐำนกำรรำยงำนตัว  ครบ  ไม่ครบ ขำดหมำยเลข.........................

ลงชื่อ.........................................................กรรมกำรรับรำยงำนตัว
(..........................................................)
.........../........................./...................
สาหรับกรรมการรับเงิน
ได้รับเงินค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ สำหรับนักศึกษำใหม่ จำนวน........................บำท ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที.่ ..................... เลขที่............................
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับเงิน
(.........................................................)
............/............................./...................

