
     
 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

ปีการศึกษา 2564 
 

ชื่อนำ  พระครู  พระมหา  พระ  สามเณร    แม่ชี นาย  นาง   นางสาว อ่ืนๆ....................... 
         Phra    Bhikkhu  Ven. Samanera Mr.  Mrs. Miss  Others......…….......................... 
 

ชื่อ ................................................... (ฉายาพระภิกษุ) ...................................... สกุล ............................................................ 
NAME ......................................... (BUDDHISTNAME) ........................................ SURNAME ............................................ 
วัด ............................................................................  เจ้าอาวาส .................................... ...................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง      หมู่โลหิต .................................. 
เกิดวันที่ .........../............... /............... สถานที่เกิด ......................................... เชื้อชาติ....................... สัญชาติ ..................  
ศาสนา ................................. อาชีพ ...................................................... ส่วนสูง . ....................... น้ำหนัก ...........................  
วัน/เดือน/ปี บรรพชา/อุปสมบท .................................................. นิกาย......................................... ...................................... 
 

ที่อยูต่ามทะเบียน ………………………………………………………. 
บ้านเลขท่ี ............ หมู่บ้าน.......................... หมู่ที่ ........ ซอย .................... ถนน ......................... ตำบล............................  
อำเภอ .................................... จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์. .................................. 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน …………………..…………………………………………. 
บ้านเลขท่ี ............ หมู่บ้าน.......................... หมู่ที่ ........ ซอย .................... ถนน ......................... ตำบล............................  
อำเภอ .................................... จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์................................... 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด    สำเนาหนังสือสุทธิ (พระภิกษุ/สามเณร) 2 ชุด 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คฤหัสถ์) 2 ชุด ระเบียนแสดงผลการศึกษา 2 ชุด 
สำเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 2 ชุด สำเนาประกาศนียบัตรนักธรรม/ธรรมศึกษา 2 ชุด 
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป   สำเนาหนังสือเดินทาง/ passport 2 ชุด 
 

เลือกเรียนคณะ 
คณะพุทธศาสตร์/Buddhism    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา     ( เรียนจันทร์ – ศุกร์  เรียนเสาร์ – อาทิตย์) 
 

คณะครุศาสตร์/Education   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   (เรียนจันทร์ – ศุกร์) 
 

คณะสังคมศาสตร์   สาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ( เรียนจันทร์ – ศุกร์  เรียนเสาร์ – อาทิตย์) 
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์       ( เรียนจันทร์ – ศุกร์  เรียนเสาร์ – อาทิตย์) 

 
ลงชื่อ ...........................................................                    ลงชื่อ ........................................................... 
                   ผู้สมัคร                                                    ผู้รับสมัคร    
         ........./.........../..........                                                            ........../.........../.......... 

 
รูปถ่าย 

1 นิ้วครึ่ง 



 
 
 
 

ใบรายงานตัวนิสิต 
Application for Registration 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

 
ช่ือน า  พระครู  พระมหา  พระ  สามเณร    แม่ชี นาย  นาง   นางสาว อื่นๆ....................... 
         Phra    Bhikkhu  Ven. Samanera Mr.  Mrs. Miss  Others......…….......................... 
 

ช่ือ ................................................... (ฉายาพระภกิษุ) ...................................... สกุล ............................................................ 
NAME ......................................... (BUDDHISTNAME) ........................................ SURNAME ............................................ 
วัด ............................................................................  เจ้าอาวาส .......................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง      หมู่โลหิต .................................. 
เกิดวันท่ี .........../............... /............... สถานท่ีเกิด ......................................... เช้ือชาติ....................... สัญชาติ .................. 
ศาสนา ................................. อาชีพ ...................................................... ส่วนสูง ........................ น้ าหนัก ...........................  
วัน/เดือน/ปี บรรพชา/อุปสมบท .................................................. นิกาย............................................................................... 
 
ที่อยู่ตามทะเบียน ………………………………………………………. 
บ้านเลขท่ี ............ หมู่ท่ี ........ ซอย .................... ถนน ......................... หมู่บ้าน.......................... ต าบล............................ 
อ าเภอ .................................... จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์................................... 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน …………………..…………………………………………. 
บ้านเลขท่ี ............ หมู่ท่ี ........ ซอย .................... ถนน ......................... หมู่บ้าน.......................... ต าบล............................ 
อ าเภอ .................................... จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์................................... 
 
บุคคลอ้างอิง (ที่สามารถติดต่อได้) .................................................................... มีความสัมพันธ์เป็น ................................... 
รายได้บุคคลอ้างอิง ........................................... อาชีพบุคคลอ้างอิง .................................................................................... 
 
ที่อยู่บุคคลอ้างอิง ………………………………………………………. 
บ้านเลขท่ี ............ หมู่ท่ี ........ ซอย .................... ถนน ......................... หมู่บ้าน.......................... ต าบล............................ 
อ าเภอ .................................... จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์................................... 
 
ประวัติการศึกษา 
ช่ือวุฒิท่ีจบ ................................................ สถานศึกษาท่ีจบ ................................................................................................
ปีการศึกษาท่ีจบ ............................ เลขท่ีเอกสาร ..............................   
สอบไล่ได้นักธรรม..................... พ.ศ. .................................. 
 
 
 



 
 
 
 

ใบรายงานตัวนิสิต 
Application for Registration 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

 
ช่ือน า  พระครู  พระมหา  พระ  สามเณร    แม่ชี นาย  นาง   นางสาว อื่นๆ....................... 
         Phra    Bhikkhu  Ven. Samanera Mr.  Mrs. Miss  Others......…….......................... 
 

ช่ือ ................................................... (ฉายาพระภกิษุ) ...................................... สกุล ............................................................ 
NAME ......................................... (BUDDHISTNAME) ........................................ SURNAME ............................................ 
วัด ............................................................................  เจ้าอาวาส .......................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง      หมู่โลหิต .................................. 
เกิดวันท่ี .........../............... /............... สถานท่ีเกิด ......................................... เช้ือชาติ....................... สัญชาติ .................. 
ศาสนา ................................. อาชีพ ...................................................... ส่วนสูง ........................ น้ าหนัก ...........................  
วัน/เดือน/ปี บรรพชา/อุปสมบท .................................................. นิกาย............................................................................... 
 
ที่อยู่ตามทะเบียน ………………………………………………………. 
บ้านเลขท่ี ............ หมู่ท่ี ........ ซอย .................... ถนน ......................... หมู่บ้าน.......................... ต าบล............................ 
อ าเภอ .................................... จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์................................... 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน …………………..…………………………………………. 
บ้านเลขท่ี ............ หมู่ท่ี ........ ซอย .................... ถนน ......................... หมู่บ้าน.......................... ต าบล............................ 
อ าเภอ .................................... จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์................................... 
 
บุคคลอ้างอิง (ที่สามารถติดต่อได้) .................................................................... มีความสัมพันธ์เป็น ................................... 
รายได้บุคคลอ้างอิง ........................................... อาชีพบุคคลอ้างอิง .................................................................................... 
 
ที่อยู่บุคคลอ้างอิง ………………………………………………………. 
บ้านเลขท่ี ............ หมู่ท่ี ........ ซอย .................... ถนน ......................... หมู่บ้าน.......................... ต าบล............................ 
อ าเภอ .................................... จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์................................... 
 
ประวัติการศึกษา 
ช่ือวุฒิท่ีจบ ................................................ สถานศึกษาท่ีจบ ................................................................................................
ปีการศึกษาท่ีจบ ............................ เลขท่ีเอกสาร ..............................   
สอบไล่ได้นักธรรม..................... พ.ศ. .................................. 
 
 
 

ข้อมูล สกอ. 
บิดา 

ช่ือ ................................................... สกุล ............................................ 
 เลขประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ………………………………………………………………………………………….. 
สถานภาพ   มีชีวิต   เสียชีวิต  รายได้...........................  อาชีพ ......................................................... 

มารดา 
ช่ือ ................................................... สกุล ............................................  

 เลขประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง …………………………………………………………………………………………. 
สถานภาพ   มีชีวิต   เสียชีวิต  รายได้...........................  อาชีพ ......................................................... 

สถานภาพบิดา-มารดา 
 อยู่ด้วยกัน 
 แยกกันอยู่ 
 บิดาถึงแก่กรรม 
 มารดาถึงแก่กรรม 
 บิดา-มารดา ถึงแก่กรรม 
 บิดาแต่งงานใหม่ 
 มารดาแต่งงานใหม่ 
 บิดา - มารดา แต่งงานใหม่ 

ข้อมูลผู้ปกครอง 

ช่ือ .............................................................. นามสกุล ........................................................ 
รายได้ผู้ปกครอง 

 ไม่มีรายได้ 
 < 150,000 บาทต่อปี 
 150,000 - 300,000 บาทต่อปี 
 มากกว่า 300,000 บาทต่อปี 

เก่ียวกับนิสิต 
ข้อมูลพิการ 

 ไม่พิการ 
 ความพิการทางการมองเห็น 
 ความพิการทางการได้ยิน 
 ความพิการทางร่างกาย 

จ านวนพี่น้องท้ังหมด ................................. จ านวนพี่น้องท่ีก าลังศึกษาอยู่ .............................. 
ความถนัด/ความสนใจพิเศษ ....................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ................................................................... 
  ผู้สมัคร 

  .........../............/............... 


