คณะ………………………………………
ชั้นปี ที่…………………………………….
สาขาวิชา………………………………….
ปี การศึกษา………………………………..

รูปถ่ายขนาด
๑ นิ้ว
1-inch
Photo

แบบสำรวจประวัตนิ ิสิต

วิทยาลัยสงฆ์ ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สั งกัด

O วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
---------------------------------------------------------------------

คำนำหน้ำชื่อภำษำไทย……………………….. …คำนำหน้ำชื่อภำษำอังกฤษ………………….……………
ชื่อ………………….…………...….ฉำยำ………………………………..…นำมสกุล…………………..……..……
NAME………………………….BUDDHISTNAME…………………………….SURNAME…………………….
วัด/บ้ำน...................................................ชื่อเจ้ำอำวำส/ผูป้ กครอง.................................................................................
เลขที่ประจำตัวประชำชน  (ต่ำงประเทศใช้เลขที่หนังสือเดินทำง)
หมู่โลหิ ต… …….เกิดวันที่………....เดือน….……….……พ.ศ…..…… เชื้อชำติ…………..สัญชำติ….………...…
ศำสนำ…………...อำชีพ (คฤหัสถ์)………………………………..….…ส่วนสูง………..…น้ ำหนัก.………….…..
ควำมถนัด/ควำมสนใจพิเศษ......................................ควำมพิกำร  ปกติ  พิกำรทำง...................................
มีพี่นอ้ งร่ วมบิดำ/มำรดำเดียวกัน………….คน นิสิตเป็ นลูกคนที่……..….…พี่นอ้ งที่กำลังศึกษำอยู.่ .....................คน
ทุนทีใ่ ช้ ในการศึกษา  ทุนส่วนตัว  ทุนบิดำ/มำรดำ  ทุนกูย้ มื จำกรัฐบำล  อื่น ๆ (ระบุ)……..…….
เกรดเฉลี่ย..............................เกรดเฉลี่ยสะสม..................................หน่วยกิตสะสม....................................................
วัน/เดือน/ปี ที่บรรพชำ/อุปสมบท…….…/…..……/…….….อำยุ……...พรรษำ…………นิกำย…………….…..…..
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน
บ้ำนเลขที่….….…………หมู่ที่……..…...…ซอย..........................................ถนน......................................................
ตำบล/แขวง……..………..……..อำเภอ/เขต……..………………..…..……จังหวัด…………………….……..……
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………….......โทร…………………………….……...
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
วัด/บ้ำนเลขที่…………….………………..……….……….ตำบล/แขวง…………….……...………………
อำเภอ/เขต….………….………….……..จังหวัด………………………....….....รหัสไปรษณี ย…
์ …………...…..…
โทร………………………………....……E-mial……………………………………
ชื่อ/นำมสกุลบิดำ…………..…………………………..อำชีพ…………………..….…รำยได้ต่อ/เดือน.....................
ชื่อ/นำมสกุลมำรดำ……………………………………อำชีพ………………………....รำยได้ต่อ/เดือน....................
สถานภาพบิดา  ถึงแก่กรรม  มีชีวิตอยู่ สถานภาพมารดา  ถึงแก่กรรม  มีชีวิตอยู่
สถานภาพบิดา-มารดา  อยูด่ ว้ ยกัน  แยกกันอยู่  หย่ำร้ำง  บิดำแต่งงำนใหม่  มำรดำแต่งงำนใหม่

วุฒิการศึกษาสามัญ
สอบได้ช้ นั สูงสุดระดับ………….… สถำบันกำรศึกษำ…….……………….……………………เมื่อวันที่…………
เดือน……...………พ.ศ………..…..เลขที่เอกสำร..................................... ที่อยูส่ ถำนศึกษำ........................................
ถนน………….………………...….ตำบล/แขวง..….…….…………….…อำเภอ/เขต.…………………...…………
จังหวัด……………………………….…...รหัสไปรษณี ย…
์ …..…………………โทร………………………….…...
วุฒิการศึกษาทางธรรม
สอบได้นกั ธรรม/ธรรมศึกษำชั้น…..……. พ.ศ……………สำนักเรี ยน/คณะจังหวัด………...………………
เลขที่ใบประกำศนียบัตร……………………..…สังกัดวัด...........................................................................................
ถนน………….………………...….ตำบล/แขวง..….…….…………….…อำเภอ/เขต.…………………...…………
จังหวัด……………………………….…...รหัสไปรษณี ย…
์ …..…………………โทร………………………….…...
วุฒิบาลีช้ นั ที่ใช้สมัครเข้าศึกษา.....................สอบได้เปรี ยญธรรม…….…….….ประโยค พ.ศ…..……..…
สานักเรี ยน/คณะจังหวัด…………………………………………...เลขที่ใบประกาศนียบัตร………..……………….
สังกัดวัด...........................................................................................ถนน………….....................………………...….
ตาบล/แขวง..….……........................................………….…อาเภอ/เขต.………..............................……...…………
จังหวัด……………………………….…...รหัสไปรษณี ย…
์ …..…………………โทร………………………….…...
บุคคลทีส่ ามารถติดต่ อได้ (บุคคลอ้างอิง)
ชื่อ……………………………………………..ฉำยำ/นำมสกุล……………………….……………………..
บุคคลอ้ำงอิงมีควำมสัมพันธ์เป็ น..........................................................รำยได้บุคคลอ้ำงอิง/เดือน................................
อำชีพบุคคลอ้ำงอิง........................................................................................................................................................
ที่อยูบ่ ุคคลอ้ำงอิง วัด/บ้ำนเลขที่……………………………………….ตำบล/แขวง………………..……...
อำเภอ/เขต….………….………….……..จังหวัด………………………....….....รหัสไปรษณี ย…
์ …………...…..…
โทร………………………………....……E-mial……………………………………

ขอรับรองว่าเป็ นจริ งตามนี้ทุกประการ
ลงชื่อ………………….………………………
(………………………………..………..)
………../……………../………….
หมายเหตุ เขียนด้วยตัวบรรจง แล้วส่งในวันรำยงำนตัว ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๔
ชื่อ-สกุลภำษำไทย…………………………………………….……………………..(ให้กรอกเฉพำะกรณี ที่ชื่อ/ชื่อสกุลในวุฒิ
กำรศึกษำที่ใช้สมัครไม่ตรงกับชื่อ-ชื่อสกุลที่ใช้ในปัจจุบนั เท่ำนั้น) (กรณี มีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลให้แนบใบสำคัญนั้นด้วย**)

เอกสารทีต่ ้ องแนบพร้ อมใบรายงานตัว
๑. สำเนำบัตรประชำชน
๑
ฉบับ
๒. สำเนำหนังสื อสุทธิ
๑
ฉบับ
๓. สำเนำทะเบียนบ้ำน
๑
ฉบับ
๔. วุฒิกำรศึกษำ
๑
ฉบับ
๕. หนังสื อสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
๑
ฉบับ
๖. รู ปถ่ำยขนำด ๑ นิ้ว
๒
รู ป
- รู ปถ่ำยพระภิกษุ (ห่มคลุมปิ ดไหล่)
- รู ปถ่ำยนิสิต (กรณี เรี ยนภำคปกติ สวมชุดนิสิต)
- รู ปถ่ำยนิสิต (กรณี เรี ยนภำคสมทบ สวมสูทหรื อชุดสุภำพ)
(โปรดเรี ยงเอกสำรตำมลำดับ เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ วในกำรส่งเอกสำรำยงำนตัว ในวันที่ ๑๙ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๔)

ทบ. 11
รูปถ่ายขนาด
๑ นิ้ว
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Photo

วิทยาลัยสงฆ์รอ้ ยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คาร้องขอมีบตั รประจาตัวนิสิต
เรียน/นมัสการ ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ข้าพเจ้า …………………………………........…………………รหัสประจาตัวนิสิต ………...........................…………………
คณะ ………………........................…… ชั้นปีที่ ……… ปีการศึกษา …………… สาขาวิชา …….......……………………………
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจาตัวนิสิตใหม่ เนื่องจาก
 บัตรใหม่ (นิสิตเข้าศึกษาใหม่)
 บัตรหาย (ขอรับรองว่าทาหายจริง)
 บัตรชารุด (ได้แนบบัตรประจาตัวนิสิตติดมาด้วยแล้ว)
 บัตรหมดอายุ (ได้แนบบัตรประจาตัวนิสิตติดมาด้วยแล้ว)
 เปลี่ยนชื่อ / นามสกุลใหม่ (ได้แนบหลักฐานพร้อมบัตรประจาตัวนิสิตเดิมมาด้วยแล้ว)
จึงเรียน/นมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ……………………………………
…………/…………/…………

รับทราบ
……………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………..…..
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
………../……../……..

หมายเหตุ – ๑. นิสิตต้องใช้รูปถ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๒. ชาระค่าทาเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด (กรณีบัตรหาย,บัตรชารุด)

ใบสมัครสมาชิกห้องสมุด
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัน.........................ที.่ ......................เดือน............................พ.ศ.................................
ชื่อ.............................................ฉายา / นามสกุล.......................................................
รหัสนิสิต...................................................ระดับการศึกษา..........................................
คณะ......................................................สาขาวิชา.......................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
....................................................................................................................................
ที่ทางาน.......................................................................................................................
...................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี (เกิด).................................................................................................
....................................................................................................................................
เลขบัตรประชาชน.......................................................................................................
โทรศัพท์.....................................................................................................................
E-Mail……………………………………….………………………………………………………………….
เอกสารประกอบ ( ) สาเนาบัตรนิสติ / บัตรประจาตัวประชาชน
( ) สาเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน
ลงชื่อ................................................
(
)
ผู้สมัคร

