
ล ำดับ หัวข้อ โปรดกรอกข้อมูล

1 ค ำน ำหน้ำ (เช่น นำย/นำง/น.ส./พระ/พระครู )

2 ช่ือ

3 นำมสกุล ( ฆรำวำส ) / ฉำยำ 

4 นำมสกุล  (พระ)

5 NAME

6 SURNAME/BUDDHISTNAME

7 SURNAME

8 โปรดระบุช่ือวัด   (เฉพำะพระภิกษุ)  
9 วัด(Eng)

10 ช่ือเจ้ำอำวำส    (เฉพำะพระภิกษุ)  

11 เลขประจ ำตัวประชำชน /( ของตัวเอง )

12 หมู่โลหิต

13 ว/ด/ป  เกิด  (ตัวอย่ำง  เช่น 20/05/2539)

14 สถำนท่ีเกิด ( จังหวัดท่ีตัวเองเกิด )

15 เช้ือชำติ

16 สัญชำติ

17 ศำสนำ

18 อำชีพ

19 ส่วนสูง

20 น้ ำหนัก
21 เลขท่ีพำสปอร์ต

22 วันท่ีออกเอกสำร (20/01/2560)

23 วันหมดอำยุ (20/01/2560)

24 วันเดือนปีท่ีบรรพชำ/อุปสมบท  (เฉพำะพระภิกษุ)
25 นิกำย  (เฉพำะพระภิกษุ)   เถรวำท มหำนิกำย         เถรวำท ธรรมยุตินิกำย

26 ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน   บ้ำนเลขท่ี

27                           หมู่ท่ี

28                           ซอย

29                           ถนน

30                           หมู่บ้ำน

31                           ต ำบล

32                           อ ำเภอ

33                           จังหวัด

34                           รหัสไปรษณีย์

35                           โทรศัพท์

หน่วยวิทยบริกำรฯ ณ วัดพระบรมธำตุ จังหวัดก ำแพงเพชร

ใบสมัครเรียนระดับปริญญำตรี  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์

**โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  กรณีไม่มีข้อมูล  เช่น   ซอย ,ถนน  ให้ใส่เคร่ืองหมำย  -  ,ช่องทึบไม่ต้องกรอก



ล ำดับ หัวข้อ โปรดกรอกข้อมูล

**โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  กรณีไม่มีข้อมูล  เช่น   ซอย ,ถนน  ให้ใส่เคร่ืองหมำย  -  ,ช่องทึบไม่ต้องกรอก

36 ท่ีอยู่ปัจจุบัน    บ้ำนเลขท่ี   หมู่ท่ี   ถนน

37                            ต ำบล

38                            อ ำเภอ

39                            จังหวัด

40                            รหัสไปรษณีย์

41                            โทรศัพท์
42 ท่ีปฏิบัติศำสนกิจ  บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ถนน

43                            ต ำบล

44                            อ ำเภอ

45                            จังหวัด

46                            รหัสไปรษณีย์

47                            โทรศัพท์

48                            แฟกซ์

49 ช่ือบุคคลอ้ำงอิง (เช่น เจ้ำอำวำส, พ่อ,แม่,ผู้ปกครอง)

50 บุคคลอ้ำงอิงมีควำมสัมพันธ์เป็น 

51 รำยได้บุคคลอ้ำงอิง

52 อำชีพบุคคลอ้ำงอิง

53 ท่ีอยู่ผู้ปกครอง  บ้ำนเลขท่ี   หมู่ท่ี    ถนน

54                                ต ำบล

55                                อ ำเภอ

56                                จังหวัด

57                                รหัสไปรษณีย์

58                                โทรศัพท์

59 ช่ือวุฒิท่ีจบ                        (เลือก)  มัธยมศึกษำตอนปลำย /  ม.3 /ปวช. / ปวส.  อ่ืนๆ........................

60 จบจำกสถำนศึกษำ   (ตัวอย่ำง  จิรประวัติวิทยำคม )

61 ว/ด/ป  ท่ีจบ

62 เลขท่ีเอกสำร  (ตัวอย่ำง ปพ1ชุดท่ี00001เลขท่ี262011)

63 สอบไล่ได้นักธรรม                 (เลือก)  น.ธ. เอก    /    น.ธ. โท  /    น.ธ. ตรี

64 เม่ือ ปี พ.ศ.

65 ส ำนักเรียน คณะจังหวัดก ำแพงเพชร / อ่ืนๆโปรดระบุ ..........................................................

66 เลขท่ีเอกสำร (นักธรรม )

67 วุฒิบำลีช้ันท่ีใช้สมัครเข้ำศึกษำ ปธ......................

68 สอบไล่ได้บำลีช้ัน

69 เม่ือพ.ศ. (วุฒิบำลีช้ันท่ีใช้สมัครเข้ำศึกษำ)

70 ส ำนักเรียน

71 เลขท่ีเอกสำร (วุฒิบำลีช้ันท่ีใช้สมัครเข้ำศึกษำ)

72 สถำนท่ีส่งหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิ     (เลือก)   สำมัญ          /  ปริยัติสำมัญ

73 เรียนบำลีเสริม                           (เลือก)    ต้องเรียนเสริม  /  ไม่ต้องเรียน (ถ้ำจบ ปธ3 + นธ.เอก )
74 ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บรรทัด 1 (บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ถนน)  ข้อมูลลิงค์มำ



ล ำดับ หัวข้อ โปรดกรอกข้อมูล

**โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  กรณีไม่มีข้อมูล  เช่น   ซอย ,ถนน  ให้ใส่เคร่ืองหมำย  -  ,ช่องทึบไม่ต้องกรอก

75                            บรรทัด  2  (ต ำบล)  ข้อมูลลิงค์มำ
76                            อ ำเภอ  ข้อมูลลิงค์มำ
77                            จังหวัด  ข้อมูลลิงค์มำ
78                            รหัสไปรษณีย์  ข้อมูลลิงค์มำ
79                            โทรศัพท์  ข้อมูลลิงค์มำ
80 สถำนะหลังจำกจบกำรศึกษำ 1 : ไม่มีงำนท ำก่อนกำรศึกษำ มีงำนท ำหลังจบกำรศึกษำ
81 สถำนท่ีศึกษำต่อ
82 ต ำแหน่งงำน

83 ช่ือ - นำมสกุลบิดำ

84 สถำนภำพบิดำ                         (เลือก)   ถึงแก่กรรม   /      มีชีวิตอยู่

85 ข้อมูลรำยได้บิดำ                       (เลือก) ไม่มีรำยได้   <150,000 บำทต่อปี    150,000-300,000  บำทต่อปี

 >300,000 บำทต่อปี     ไม่ระบุ

86

87 เลขท่ีบัตรประชำชนบิดำ***

88 ช่ือ - นำมสกุลมำรดำ

89 สถำนภำพมำรดำ                      (เลือก)   ถึงแก่กรรม    /   มีชีวิตอยู่

90 ข้อมูลรำยได้มำรดำ                    (เลือก) ไม่มีรำยได้    <150,000 บำทต่อปี   150,000-300,000  บำทต่อปี

 >300,000 บำทจ่อปี      ไม่ระบุ

91

92 เลขท่ีบัตรประชำชนมำรดำ***

93 ข้อมูลสถำนภำพบิดำมำรดำ           (เลือก) อยู่ด้วยกัน     หย่ำร้ำง    บิดำถึงแก่กรรม     มำรดำถึงแก่กรรม

บิดำและมำรดำถึงแก่กรรม  บิดำแต่งงำนใหม่   มำรดำแต่งงำนใหม่

บิดำและมำรดำแต่งงำนใหม่

94

95 รำยได้ผู้ปกครอง                      (เลือก) ไม่มีรำยได้  <150,000 บำทต่อปี   150,000-300,000  บำทต่อปี

 >300,000 บำทจ่อปี     ไม่ระบุ

96

97 เลขท่ีบัตรประชำชนผู้ปกครอง***

98 ข้อมูลควำมพิกำรของนิสิต               (เลือก) ไม่พิกำร     ควำมพิกำรทำงกำรมองเห็น    ควำมพิกำรทำงกำรได้ยิน

 ควำมพิกำรทำงร่ำงกำย     ไม่ระบุ

99 จ ำนวนพ่ีน้องท้ังหมดรวมตัวนิสิตเอง     (เลือก)    ไม่มี     /     มี ระบุจ ำนวน .............. คน

100 จ ำนวนพ่ีน้องท่ีก ำลังศึกษำอยู่        (เลือก)    ไม่มี     /     มี ระบุจ ำนวน .............. คน

101 ควำมถนัด/ควำมสนใจพิเศษ         (เลือก) 

  ...........................................................................                  ...........................................................................
                 ลงช่ือผู้สมัคร                         ลงช่ือเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร
           .........../............./.............                          .........../............./.............

ช่ือ-นำมสกุลผู้ปกครอง (เช่น เจ้ำอำวำส, พ่อ,แม่,ผู้ปกครอง)         

อำชีพผู้ปกครอง (ตัวอย่ำง เช่น เกษตรกร ,ค้ำขำย, อิสระ  อ่ืนๆ)   

ข้อมูลอำชีพบิดำ  (ตัวอย่ำง เช่น เกษตรกร, ค้ำขำย, อิสระ  อ่ืนๆ) 

ข้อมูลอำชีพมำรดำ  (ตัวอย่ำง เช่น เกษตรกร ,ค้ำขำย ,อิสระ  อ่ืนๆ) 


