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แบบรำยงำนตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
Report for Graduate Student, Mahasarakham University

ติดรู ปถ่าย
Photo

เลขประจำตัวนิสิต (Student ID)
ชื่อ (ตัวบรรจง) (Name) นำย (Mr.) / นำง (Mrs.) / นำงสำว (Ms.)….…………………………………ชื่อสกุล (Surname) ………………..……………………………..
สำขำวิชำ (Major) ………………………...…….………… คณะ (Faculty) ……………….…..…………………………… วิทยำเขต (Campus) …………..……………….
 นิสิตระดับปริญญำโท/Master Student
 นิสิตระดับปริญญำเอก/Ph.D. Student

 ระบบในเวลำรำชกำร/Weekday classes
 ระบบในเวลำรำชกำร/Weekday classes

 ระบบนอกเวลำรำชกำร/Weekend classes
 ระบบนอกเวลำรำชกำร/Weekend classes

ข้อมูลนิสิต (Student Profile)
1. ชื่อ – ชื่อสกุล ภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) Mr./Mrs./Miss………………….........…………………..……….Surname……………………..…….……………………….
Name – Surname in English (Capital Letter) Mr./Mrs./Miss………………….........………………..…….Surname…………………..…….……………….…………
2. วุฒิกำรศึกษำที่สำเร็จก่อนเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (Completed Degree/Certificate before study in Mahasarakham University)
2.1 วุฒิปริญญำตรี (ตัวย่อ ภาษาไทย) Bachelor Degree (Abbr. in Thai)……......……….……. (ตัวย่อ ภาษาอังกฤษ) (Abbr. in English)…….......……………
จบจำกสถำบัน (University/Institute) ……………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………...............……..
สำขำวิชำ (Major) …………………………..……………………..……..…………………. เลขประจำตัว (Student ID) .……....................................เกรดเฉลี่ย (GPA).………………
ที่อยู่ (Address) ตำบล (Sub-District) ………………………..……………..อำเภอ (District) …………………………………. จังหวัด (Province) ….……………………………………
รหัสไปรษณีย์ (Zip Code) ………………………………………………………
2.2 วุฒิปริญญำโท (ตัวย่อ ภาษาไทย) Master Degree (Abbr. in Thai)………........……….(ตัวย่อ ภาษาอังกฤษ ) (Abbr. in English)…….....................…………
จบจำกสถำบัน (University/Institute)………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………...............…….
สำขำวิชำ (Major) …………………………..……………………..…..………………………. เลขประจำตัว (Student ID) .……......................................เกรดเฉลี่ย (GPA).……………
ที่อยู่ (Address) ตำบล (Sub-District) ………………………..……………..อำเภอ (District) …………………………………. จังหวัด (Province) ….……………………………………
รหัสไปรษณีย์ (Zip Code) ………………………………………………………
3. บัตรประจำตัวประชำชน (Nationality ID. Card)
เพศ (Gender)
( ) ชำย (Male)
( ) หญิง (Female)
สัญชำติ (Nationality)
( ) ไทย (Thai)
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ Others (Please specify)……………………......................……………
ศำสนำ (Religious) ( ) พุทธ (Buddhism) ( ) คริสต์ (Christianity) ( ) อิสลำม (Islam) ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ Others (Please specify)……………
เกิดวันที่ (Date of Birth) …… เดือน (Month) ………… พ.ศ. (Year) ………… จังหวัดที่เกิด (Place of birth) …….……………… หมู่โลหิต (Blood Type)………….
ควำมสำมำรถพิเศษ (Special skills) ……………………………………………..………… จำนวนพี่น้อง (Brother / Sister)..….......……. คน
กำลังศึกษำ (Person Studying) …………. คน (Person)
ชื่อบิดำ (Father’s name) ………………………………………………............…….. ชื่อมำรดำ (Mother’s name) ……………………….......................………………………
สถำนภำพของบิดำ-มำรดำ (Status)
( ) อยู่ด้วยกัน (Together)
( ) แยกกันอยู่ (Separate)
( ) หย่ำร้ำง (Divorce)
( ) บิดำถึงแก่กรรม (Father Deceased) ( ) มำรดำถึงแก่กรรม (Mother Deceased)
( ) บิดำและมำรดำถึงแก่กรรม (Parent Deceased)
( ) บิดำแต่งงำนใหม่ (Father remarried) ( ) มำรดำแต่งงำนใหม่ (Mother remarried)
( ) บิดำและมำรดำแต่งงำนใหม่ (Parent remarried)
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4. ที่อยู่ตำมสำเนำทะเบียนบ้ำน (Address) บ้ำนเลขที่ (House code no.)…….....…. หมู่ที่ (Moo) ………….… ตรอก/ซอย (Soi/ Lane) ……….....................…….
ถนน (Rd.) ……................………ตำบล (Sub-District) ……………………..……… อำเภอ/เขต (District) ……………….......… จังหวัด (Province) …………...........……
รหัสไปรษณีย์ (Zip code) …….....……… โทรศัพท์ (Telephone) …..……….......……. โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ……………....................…………….……
5. ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวกขณะที่กำลังศึกษำอยู่ บ้ำนเลขที่ (House code no.)…….....…. หมู่ที่ (Moo) ………….… ตรอก/ซอย (Soi/ Lane) ………..…….
ถนน (Rd.) ……................………ตำบล (Sub-District) ……………………..……… อำเภอ/เขต (District) ……………….......… จังหวัด (Province) …………...........……
รหัสไปรษณีย์ (Zip code) …….....……… โทรศัพท์ (Telephone) …..……….......……. โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ……………....................…….……………
6. อำชีพของนิสิต (Occupation) ( ) รับรำชกำร (Gov. Officer) ( ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Own Business)
( ) ไม่ได้ทำงำน (Unemployed) ( ) อำชีพอื่น ๆ โปรดระบุ Others (Please specify) ………………………….……………..
ชื่อหน่วยงำน (Company/Institute’s name) …………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………
เงินเดือน/รำยได้ (Salary/Income) ………………บาท : เดือน (Baht : Month) ตาแหน่ง (Position) …………………………………………………………….………………
สถำนที่ทำงำน (ที่ตั้ง) (Address) ….……….…..………หมู่ที่ (Moo) ……….ตรอก/ซอย (Soi/ Lane) ………………….... ถนน (Rd) …………….……………………………...
ตำบล (Sub-District) ……………….……อำเภอ/เขต (District) .…………………………จังหวัด (Province) ………………..………รหัสไปรษณีย์ (Zip Code) ………………
โทรศัพท์/โทรสำร (Tel/ Fax) ..……………..……...ต่อ Ext. ..………………………..

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมทั้งหมดเป็นควำมจริงทุกประกำร (I hereby certify that the information mentioned above is true and correct.)
……………….………………………………

ลำยมือชื่อนิสิต (Signature)

( ……………………..……………..……………. ) …….../………/………

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (For Staff)
ส่วนนีส้ ำหรับเจ้ำหน้ำที่ตรวจหลักฐำน (For Checking Certify Documents)
(
(
(
(
(

) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (Nationality ID Card)
) สาเนาทะเบียนบ้าน (House Registration)
) สาเนาปริญญาบัตร (Degree)
) สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศ (Appointment order)
) อื่น ๆ (Others) …………………………………

(
(
(
(

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

) สาเนาบัตรข้าราชการ (Government ID Card)
) สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
) สาเนาการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (Name – Surname changing)
) สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (Marriage Certificate – If any)

………………..………………… ลำยมือชื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจหลักฐำน (Signature)
( ………………………………………………... ) …………/……….……/……..…….

ส่วนนีส้ ำหรับเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (For a Finance Staff)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรำยงำนตัว (Student Report Fee) จำนวนเงิน (Amount) ………..…………… บำท (Baht)
ตัวอักษร (Letter) (……………………………….……………………………………………...)
ตำมใบเสร็จเล่มที่ (Book No.) ………………..…….. เลขที่ (Bill No.)……………..…………………
.……………………………………… ลำยมือชื่อเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (Signature)
( ………………………………………………... ) ..………/...………./….……..…

