โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แบบรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

คําอธิบาย นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวบรรจง โดยละเอียดครบถ้วน และทําเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ต้องการ
ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… รหัสประจําตัว………………………………………………………………
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ (เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 ปริญญาโท รุ่นภาคการศึกษา/ปีการศึกษา………/…………………

หลักสูตร…………………………………………………………………………………………………………………………… สาขาวิชา……………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................…
เกิดวันที่…………………… เดือน………………………………………………… พ.ศ.………………………… อายุ……………………ปี เกิดที่จังหวัด………………………………………………………………………………………
เชื้ อ ชาติ …………………………………………………………… สั ญ ชาติ …………………………………………………………… ศาสนา …………………………………………………………… หมู่ โ ลหิ ต ………………………………
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……………………………………………… หมู่ที่………………………… ตรอก/ซอย……………………………………………………………… ถนน………………………………………………………………
ตําบล/แขวง…………………………………………………… อําเภอ/เขต…………………………………………………… จังหวัด…………………………………………………… รหัสไปรษณีย์………………………………
โทรศัพท์บ้าน………………………………………………… โทรศัพท์มือถือ………………………………………………… E-mail…………………………………………………………………………………………………………………
สถานภาพ  โสด  สมรส  อื่นๆ (ระบุ)………………………… สถานภาพทางทหาร  กองหนุน  กองเกิน  อื่นๆ (ระบุ)…………………………
(นักศึกษาต้องระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จการศึกษา และตรงกับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร)
สําเร็จการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท  อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………
ชื่อปริญญา……………………………………………………………………………………………………………………… ชื่อย่อปริญญา (……………………………………) คะแนนเฉลี่ยสะสม……………………………………
สาขา…………………………………………………………………………………………………………… สําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่………………… เดือน………………………………………………… พ.ศ.…………………………
จากสถาบันศึกษาชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ตั้งอยู่ในจังหวัด……………………………………………………………………………
ปัจจุบันประกอบอาชีพ………………………………………………………………………………………… ตําแหน่ง…………………………………………………………………………………… อายุงาน………………………………
สถานที่ทํางานชื่อ…………………………………………………………………………………… เลขที่……………… ตรอก/ซอย…………………………………………………… ถนน……………………………………………………
ตําบล/แขวง…………………………………………………… อําเภอ/เขต…………………………………………………… จังหวัด…………………………………………………… รหัสไปรษณีย์………………………………
ในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็น  บิดา  มารดา  อื่นๆ(ระบุ)………………………………………………………………………………
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………………………………………… โทรศัพท์บ้าน………………………………………………… โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด เรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2. ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
3. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาเป็นเอกสารถูกต้องจริงทุกประการ
5. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา
หากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้ไม่เป็นความจริงแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง
ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยจําหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ทันที
โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องคืนเงินค่าขึ้นทะเบียนและค่าธรรมเนียมซึ่งข้าพเจ้าได้ชําระไว้ทั้งสิ้น
ลงชื่อ ………………………………………………………………………………………… นักศึกษา
……………………/…………………………………………/…………………… นักศึกษา

Graduate Program, Dhonburi Rajabhat University

Student Registration Form

Stick a
one-inch
Size photo

Instruction: The student must fill in the form completely with his/her own information in detail, or put a check mark []
In the provided box 
Surname ………………………………………………..…………… Name ………………….………………………………….. Student ID No …………………………………
Semester / Academic Year ………………………………..
Register as a student in  Graduate Diploma  Master’s Degree
Program …………………………………………………………………………………….. Major ………………………………………………………………………………………….
Passport No.… …………………………………………………………………………
Birth Date ………………… Month ………………………………………………. Year …………………………….. Age ……………………………
Place of Birth (Province/City) …………………………………………………………………….. Country ………………………………………………………………………
Nationality …………………………………………….………... Religion ………………….…………….……………………….. Blood Group ………………………………..
Current Address: No. ………………………… Street ……………………………………………………………. District ……………………………..…………………………
City/Province ……………………………………………………. Postal Code/Zip Code ………………………….. Country ……………………………………………..
Home phone ……………………………………………… Mobile phone ……………………………………………… E-mail ………………………………………………..
Marital Status:  single  married  Others (Specify) ………………………………………………………………………………………………………..
Military Status  Reserve  Registrant  Others (Specify) …………………………………………………………………………………………………
(The student must provide the highest educational degree that has been completed and match the educational
degree used in the application)
Graduated  Bachelor’s Degree  Graduate Diploma  Master’s Degree  Others (Specify) ……………………………………
Degree Title …………………………………………………………………………………………………………..………………... GPA …………………………….…………………..
Major ……………………………………………………………………………… Graduation date: Day …………. Month ………………………… Year …………………
Institute …………………………………………………… Located in (Province/City) …………………………………………… Country ………………………………..
Current Occupation …………………………………….. Position …………………………………………………. Working Experience …………….……… Years
Working Place: ………………………………………………………. No. ……………………. Street ………………………………………………………………………………….
District ………………………………………………………………………………….. City/Province ……………………………………………………………………………………..
Postal Code/Zip Code ………………………………………………… Country ……………………………………………………………………………………………………..
Contact person in case of emergency  Father  Mother  Others (specify) …………………………………………………………………
Name - Surname ………………………………………….. Home phone …………………………………….. Mobile phone …………………………………………..
I assure that:
1. I completely graduated from the degree/certificate I submitted and meet the qualifications to become a
student of Dhonburi Rajabhat University.
2. I have never been expelled from any educational institute for any crimes or violations.
3. I do not have any serious medical condition or contagious disease that could hinder my studies.
4. the evidence indicating educational qualifications are authentic and accurate.
5. the evidence indicating educational qualifications meet the requirement of the program/course entered.
If any of the above-mentioned statements are found to be untrue, I give consent to Dhonburi Rajabhat University to
void the registration and delete my name from the student registration system immediately. In such case, the
university does not have to refund any registration/tuition/other fees I have paid.
(Signature) ……….…………………………………………………………. (Student)
(Date of Registration) ………………/………………/………………

