เลขทีใบสมัคร

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี การศึกษา 2556

ติดรู ปถ่ายหน้ าตรง
ขนาด 1 นิ ว
1 รู ป

……………………………………………
(โปรดกรอกข้ อความ โดยพิมพ์หรือเขียนด้ วยตัวบรรจง และทําเครื! องหมาย ช่อง  และกรอกตัวเลขในช่อง )

ส่ วนที 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
−ชือ-สกุลนายนางนางสาว…………………………………………………………….เพศ ชาย หญิง อายุ
ปี
−เลขประจําตัวประชาชน
เชื อชาติ……..สัญชาติ…......ศาสนา……..
−ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน บ้ านเลขที……………………..หมูท่ ี……..……..ซอย………………...….…..ถนน…………………..………….
ตําบล…………..……….อําเภอ……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์
−ทีอยู่ทีติดต่อได้ สะดวก บ้ านเลขที……………………..หมูท่ ี…….………ซอย………………….…..ถนน………………………………
ตําบล…………………..อําเภอ…………………………….จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ .................................โทรศัพท์มือถือ ………..…………………E-mail address……………………………………………
−ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง………………………..………ระดับ……….อัตราเงินเดือน………….บาท อายุการทํางาน……..ปี ……….เดือน
ชือสถานทีทํางาน…………………………………………….………..อําเภอ………………………จังหวัด………….…………………
สังกัดกรม/กอง…………………………………………………………………………..กระทรวง……………………………………….
ส่ วนที 2 สถานภาพทางการศึกษา สําเร็ จการศึกษาในระดับ
 ปริ ญญาตรี ชือปริ ญญา………………...……..……….สาขาวิชา……………..……….จากสถาบัน……………….……….
 ปริ ญญาโท ชือปริ ญญา………………………………..สาขาวิชา……………..………..จากสถาบัน……………….………
 กําลังศึกษาภาคเรี ยนสุดท้ ายจะสําเร็ จของการศึกษาในระดับ  ปริ ญญาตรี  ปริ ญญาโท
ชือปริ ญญา………………………………………………..สาขาวิชา………………………จากสถาบัน……………………...
ส่ วนที 3 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (โปรดระบุ)
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ คะแนน................... สถาบัน................................
ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ
ส่ วนที 4 ข้ อมูลการสมัครสอบเข้ าศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชา รหัสวิชา
−ข้ าพเจ้ าขอสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริ ญญาโท) ของมหาวิทยาลัยนเรศวรปี การศึกษา 1/2556 ดังนี 
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)
ระดับปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 2
ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) ปริ ญญาที 2
ระดับปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 2 (จัดการเรี ยนการสอนวันเสาร์ – อาทิตย์)
หลักสูตร……………..…………………………….สาขาวิชา…………………..…..……………………รหัสสาขา
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นความจริ งทุกประการ และรับทราบยอมรับเงือนไข ตลอดจน
ข้ อปฏิบตั ทิ ีกําหนดไว้ ในการสมัครครัง นี แล้ ว จึงลงลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงชื!อ……………………………………………………..ผู้สมัคร
(…………………………………………………………..)
วันที!………..เดือน……………………พ.ศ. 25………

คํารั บรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้รับรองต้ องดํารงตําแหน่ งผู้บริหารทีสูงกว่ าผู้สมัคร)
1.ข้ าพเจ้ า นาย นางนางสาว……………………………………………………………………………………………
ตําแหน่ง…………………………………….ระดับ……………อัตราเงินเดือน…………………..สังกัด………………………..
สถานทีทํางาน……………………………………………….อําเภอ………………………….จังหวัด…………………………..
ขอรับรองว่า นาย นางนางสาว………………………………………………………………………………………...
ตําแหน่ง…………………………………….ระดับ……………..อัตราเงินเดือน………………….สังกัด……………………….
 เป็ นผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติ และเหมาะสมในการศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชาทีสมัคร
 ขาดคุณสมบัติ ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบกับหน่วยงานในการปฏิบตั ิงาน
2.คํารับรอง หรื อ ความเห็นอืนๆ (ถ้ ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชือ…………………………………………………….ผู้บงั คับบัญชา
(…………………………………………………………..)
ประทับตราสถานทีทํางาน (ถ้ ามี)

สําหรั บเจ้ าหน้ าที

ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละหลักฐานแล้ ว
ο คุณสมบัตคิ รบถ้ วน
ο เอกสารครบถ้ วน
ο ขาดหลักฐาน…………………………………….
(ลงชือ)………………………………………………….ผู้ตรวจ

หลักฐานประกอบการสมัคร

ο รูปถ่ายติดใบสมัคร 1 รูป
ο หลักฐานการเปลีย! น ชื!อ,ชื!อสกุล,หลักฐานการสมรส (ถ้ ามี)
ο ใบปริ ญญาบัตร หรื อหนังสือรับรอง (กรณีที!ยงั ไม่ได้ รับ
ปริ ญญาบัตร)
จํานวน 1 ฉบับ (ถ่ายสําเนา)
ο ใบ Transcripts
จํานวน 1 ฉบับ (ถ่ายสําเนา)
ο บัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ
(ถ่ายสําเนา)
ο ซองจดหมาย 1 ซอง เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์
ο หลักฐาน และเอกสาร อื!น ที!หลักสูตรสาขาวิชาที!สมัคร
กําหนด
ο กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ชําระค่าสมัครเป็ น ธนาณัติ
จํานวน 1,000 บาท สัง! จ่ายเค้ าเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
00036 ในนาม ผู้อาํ นวยการกองบริ การการศึกษา

