ติดรูป
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ประเภทรับตรง รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือขอปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2561
1. ชื่อ-สกุล ผูสมัคร (นาย/นางสาว) ............................................................................................................ อายุ ............................. ป
2. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคเรียน) แผนการเรียน  วิทย – คณิต  ศิลป – คํานวณ  อื่นๆ (ระบุ) ..................
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (5 ภาคเรียน)  เทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา................................................................ จังหวัด.......................... ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร .................
กรณีใชผลการเรียนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูประกอบการสมัคร
 คณิตศาสตร ....................................  วิทยาศาสตร .....................................  สุขศึกษาและพลศึกษา ..........................
 ภาษาตางประเทศ ...........................
3. เลขบัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร
4. ที่อยูที่ติดตอไดสะดวกบานเลขที่............. หมู..........ถนน ...................... ตําบล .................... อําเภอ.................. จังหวัด .................
รหัสไปรษณีย......................................... เบอรโทรศัพทมือถือที่ติดตอได
ขอมูลการสมัคร

□-□□□□-□□□□□-□□-□
□□□-□□□□□□□

อันดับ รหัสสาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

หลักสูตร

1
2
3
หมายเหตุ : ขาพเจาขอรับรองวา เปนผูม ีคุณสมบัติครบถวน ตามที่กําหนดไวในประกาศการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือขอปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2561 หากขาพเจาขาดคุณสมบัติอยางใด
อยางหนึ่ง หรือฝาฝนประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกดังกลาวหรือขอความที่กรอกตามใบสมัครไมเปนความจริง ขาพเจายินยอมให
ตัดสิทธิ์การสมัครสอบคัดเลือก และยินยอมสละสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยทุกกรณี

ลงชื่อ ................................................................ ผูสมัคร
( .............................................................. )
วันที่ ..............เดือน ....................พ.ศ. ............
สําหรับเจาหนาที่ตรวจหลักฐานการ/รับสมัคร
หลักฐานการสมัคร
 ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
 สําเนาบัตรประชาชน
 รูปถายขนาด 1 นิ้ว
 สําเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
3
1

ฉบับ
ฉบับ
รูป
ฉบับ

ลงชื่อ ................................................................ ผูตรวจหลักฐาน
( ............................................................... )

สําหรับเจาหนาที่การเงิน
หลักฐานการเงิน
ใบเสร็จรับเงิน เลมที่ ............... เลขที่ ..............................
จํานวนเงิน 200 บาท (สองรอยบาทถวน)

ลงชื่อ .......................................................................ผูรับเงิน
( .....................................................................)

ตัวอย่าง
ใบสมัครเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ประเภทรับตรง รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือขอปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2561

พิชญาภัค มะลิรมั ย์
1. ชื่อ-สกุล ผูสมัคร (นาย/นางสาว) ............................................................................................................
อายุ ............................. ป
2. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคเรียน) แผนการเรียน  วิทย – คณิต  ศิลป – คํานวณ  อื่นๆ (ระบุ) ..................
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (5 ภาคเรียน)  เทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร.ร.ลําปลายมาศ
บุรีรมั ย์ ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร .................
.
สถาบันการศึกษา................................................................
จังหวัด..........................
กรณีใชผลการเรียนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูประกอบการสมัคร
.
 คณิตศาสตร ....................................
 วิทยาศาสตร .....................................  สุขศึกษาและพลศึกษา ..........................
 ภาษาตางประเทศ ...........................
3. เลขบัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร
XX X
ในเมือง อําเภอ..................
เมือง จังหวัด .................
บุรีรมั ย์
439/1 หมู..........
จิ ระ ตําบล ....................
- ถนน ......................
4. ที่อยูที่ติดตอไดสะดวกบานเลขที่.............
31000
รหัสไปรษณีย.........................................
เบอรโทรศัพทมือถือที่ติดตอได
ขอมูลการสมัคร

□-□□□□-□□□□□-□□-□
□□□-□□□□□□□

อันดับ รหัสสาขาวิชา

1
2
3

140
113
554

ชื่อสาขาวิชา

หลักสูตร

คณิตศาสตร
ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย)
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

หมายเหตุ : ขาพเจาขอรับรองวา เปนผูม ีคุณสมบัติครบถวน ตามที่กําหนดไวในประกาศการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือขอปฏิบัตปิ ระจําปการศึกษา 2561 หากขาพเจาขาดคุณสมบัตอิ ยางใด
อยางหนึ่ง หรือฝาฝนประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกดังกลาวหรือขอความที่กรอกตามใบสมัครไมเปนความจริง ขาพเจายินยอมใหตัด
สิทธิ์การสมัครสอบคัดเลือก และยินยอมสละสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมยทุกกรณี

พิ ชญาภัค มะลิ รมั ย์ ผูสมัคร
ลงชื่อ .............................................................
น.ส.พิ ชญาภัค มะลิ รมั ย์
( .....................................................................
)
ธันวาคม พ.ศ. ............
วันที่ ..............เดือน ....................
สําหรับเจาหนาที่ตรวจหลักฐานการ/รับสมัคร
หลักฐานการสมัคร
 ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
 สําเนาบัตรประชาชน
 รูปถายขนาด 1 นิ้ว
 สําเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
3
1

ฉบับ
ฉบับ
รูป
ฉบับ

ลงชื่อ ................................................................ ผูตรวจหลักฐาน
( ............................................................... )

สําหรับเจาหนาที่การเงิน
หลักฐานการเงิน
ใบเสร็จรับเงิน เลมที่ ............... เลขที่ ..............................
จํานวนเงิน 200 บาท (สองรอยบาทถวน)

ลงชื่อ .......................................................................ผูรับเงิน
( .....................................................................)

