
 ตวัอย่างการกรอกข้อมูลรายงานตวั  
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ใบรายงานตวัเข้าเป็นนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
 

       (เฉพาะเจ้าหน้าที)่  รหัสประจ าตัว  
 

(ภาษาไทย) ค าน าหนา้ช่ือ ……นางสาว………ช่ือ  …………บณัฑิต……………………................นามสกลุ ……………วทิยาลยั…….…..………………..… 
 

(ภาษาองักฤษ) Title …………Miss…………Name…………BUNDIT……....……….………… Surname ……............WITTHAYALUY..……………....... 
 

ประเภทนักศึกษา :       ปกติ 
                        พิเศษ 
ภาคปกติ เรียนจนัทร์-ศุกร์ 
ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย ์

ระดบั :                ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
           ปริญญาโท 
          ปริญญาเอก 
ระบุระดบัการศึกษาของตนเอง 

 
สาขาวชิา ......................................................................................................................... 

ระบุสาขาวชิาของตนเอง 

หลกัสูตร :          ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต                 บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต                       สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
          ครุศาสตรมหาบณัฑิต                 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต       วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   ระบุหลกัสูตรของตนเอง 
          สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต             บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต       รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
                           ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
 

 

  
 

เลขท่ีบตัรประชาชน : 
เพศ : 

วนั เดือน ปี เกิด : 
ช่ือ-นามสกุลบิดา : 

อาชีพบิดา : 
รายไดบิ้ดา : 

สถานภาพของบิดา : 
เลขท่ีบตัรประชาชนบิดา : 

 
....ระบุเลขบตัรประชาชน 13 หลกั........................ 
    ชาย  ระบุ          หญิง    เช้ือชาติ ....ระบุเช้ือชาติ
ระบุ ว/ด/ป เกิด เป็น พ.ศ.......หมู่โลหิต...ระบุ....... 
ระบุช่ือ-นามสกุล บิดา....………..........................
ระบุอาชีพบิดา………..…………………………. 
ระบุรายไดโ้ดยประมาณของบิดา...............บาท/ปี 
       มีชีวิตอยู ่      ระบ ุ              ถึงแก่กรรม 
...ระบเุลขบตัรประชาชน 13 หลกั ของบิดา.......... 

ความผิดปกติทางร่างกาย : 
สญัชาติ : 

จ านวนพ่ีนอ้งทั้งหมด : 
จ านวนพ่ีนอ้งท่ีเรียนอยู ่: 

ช่ือ-นามสกุลมารดา : 
อาชีพมารดา : 
รายไดม้ารดา : 

สถานภาพของมารดา : 
เลขท่ีบตัรประชาชนมารดา: 

…ระบุ....................………………………………… 
..ระบุสญัชาติ.....……..ศาสนา …ระบุศาสนา.....…… 
…….......………...คน         ระบุจ  านวนพ่ีนอ้ง 
..............................คน         รวมตนเอง 
ระบุช่ือ-นามสกุล มารดา............................................ 
ระบุอาชีพ มารดา…………………………………… 
ระบุรายไดโ้ดยประมาณของมารดา.................บาท/ปี 
       มีชีวิตอยู ่        ระบ ุ              ถึงแก่กรรม 
ระบุเลขบตัรประชาชน 13 หลกั ของมารดา............... 

 
  

 

เลขรหสัประจ าบา้น: 
ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน: 

บา้นเลขท่ี : 
 

อ าเภอ : 
จงัหวดั : 

รหสัไปรษณีย ์: 

 
ระบุเลขรหัสประจ าบา้น 11 หลกั ของท่ีอยูปั่จจุบนั (หากทราบ)........... 
ระบุช่ือหมู่บา้น/ชุมชนท่ีอาศยัอยูปั่จจุบนั………………...... 
................ หมู่ท่ี............ ซอย/ตรอก ...................................... 
ถนน................................ต  าบล............................ระบุขอ้มูล 
...........................................................................ให้ครบถว้น
.............................................................................................. 

……………………..โทรศพัท ์: .................................... 

 

  เลขรหสัประจ าบา้น : 
ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน : 

บา้นเลขท่ี : 
 

อ าเภอ : 
จงัหวดั : 

รหสัไปรษณีย ์: 

 
ระบุเลขรหสัประจ าบา้น 11 หลกั ในทะเบียนบา้นตนเอง......
ระบุช่ือหมู่บา้น/ชุมชน ตามทะเบียนบา้น.............………….. 
.................หมู่ท่ี............. ซอย/ตรอก ...................................... 
ถนน................................ต  าบล..............................ระบุขอ้มูล
.............................................................................ให้ครบถว้น 
.............................................................................................. . 
……………………..โทรศพัท ์: ............................................ 

  

 
 

 
สถานศึกษาเดิม : 

ท่ีอยู ่: 
 

อ าเภอ : 
จงัหวดั : 

 
ช่ือมหาวิทยาลยั/วิทยาลยั/สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา…………….. 
ท่ีอยูม่หาวิทยาลยั/วิทยาลยั/สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา…………… 
…………………………………………………………………... 
……ระบุ……………….………………………………………... 
……ระบุ………………………รหสัไปรษณีย ์: …..…ระบุ.......... 

 

ช่ือวฒิุเดิม : 
           ตวัยอ่วฒิุเดิม : 
 วนัส าเร็จการศึกษา : 
คะแนนเฉล่ีย (GPA): 

 

 
ช่ือวฒิุเดิม ท่ีส าเร็จการศึกษา เช่น ครุสาสตรบณัฑิต.......... 
ตวัยอ่วฒิุเดิมท่ีส าเร็จการศึกษา เช่น ค.บ. .......................... 
ระบุวนัท่ีส าเร็จการศึกษา .................................................. 
ระบุเกรดเฉล่ียท่ีส าเร็จการศึกษา........................................ 

 

 
ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 

ข้อมูลนักศึกษา 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ตามทะเบียน
บ้าน 

ข้อมูลสถานศึกษาเดมิ 

รหัสประจ าตัวผู้สมัคร   .....62XXXXXXX....... 
รหัสผู้สมัคร 9 หลัก 



 

 ขา้พเจ้าขอรับรองว่า ขา้พเจ้าเป็นผูมี้คุณสมบัติ และพ้ืนความรู้ของผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัจริง หากตรวจพบว่าขาด
คุณสมบติั ขา้พเจา้ยนิยอมใหม้หาวทิยาลยัสัง่ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษาทนัที ไม่วา่จะไดเ้รียนมาแลว้ก่ีภาคเรียนก็ตาม 

 ส าหรับเงินประกนัค่าเสียหายท่ีขา้พเจา้มอบไวก้บัทางมหาวิทยาลยั หากขา้พเจา้ไม่ถอนคืนภายใน 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัหมดสภาพ
การเป็นนกัศึกษาใหม้หาวทิยาลยัโอนเป็นเงินบ ารุงการศึกษาของมหาวทิยาลยัได ้
 
 ใบรายงานตวัยืน่วนัท่ี …1….... เดือน ………มิถุนายน.........…. พ.ศ. ……2562..…..  
 
       ลงช่ือ………….....ระบุ..........……….……ผูม้ารายงานตวั 
               (…….....ระบุ มีค าน าหนา้ช่ือ...............) 
 
  

หลกัฐานประกอบการรายงานตวั  ระบุหลกัฐานทีน่ ามาย่ืนในวนัรายงานตวั 
 
  ใบรับรองคุณวฒิุ มหาวทิยาลยั …………………………………………….……. ปีท่ีส าเร็จการศึกษา………………………... 
  ส าเนาทะเบียนบา้น  
  หนงัสืออนุญาตลาศึกษาต่อ (เฉพาะขา้ราชการ) ของ (สงักดั)……………………………….……………………………...…… 
  หลกัฐานประกอบการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกลุ  (ถา้มี) …………………………...………………………………………………… 
  ใบรายงานผลการศึกษา  (ระบุสถาบนัการศึกษา) ………………………………………………………….…………………… 
 
 ถา้ขา้พเจา้ไม่ไดน้ าหลกัฐานส าหรับการรายงานตวัตามประกาศของมหาวทิยาลยัมาให ้หากมีเหตุใดๆ นบัเก่ียวกบัสิทธิและ
ผลประโยชนข์องขา้พเจา้ ขา้พเจา้ยอมเสียสิทธินั้น และไม่ขอเรียกร้องใดๆ ต่อมหาวทิยาลยัทั้งส้ิน 
 
       ลงช่ือ………….ระบุ....……….……..ผูม้ารายงานตวั 
               (……ระบุ มีค าน าหนา้ช่ือ….……) 

 
 

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่ 
ขั้นตอนการรายงานตวั 
1. …………………………………………  1. ตรวจหลกัฐานการรายงานตวั 
2. …………………………………………  2. ช าระเงิน 
3. …………………………………………  3. รับหลกัฐานการรายงานตวั 

วนัจ าหน่าย …………………………………. 
สาเหตุ ……………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 


