เจ้าหน้าที่
ใบสมัครเลขที่..............................
รหัสนักศึกษา..............................

PLU

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร

 4 ปี

 4 ปี เทียบโอน

รอบเวลาเรียน  ภาคปกติ

 ภาคสมทบ

1. คณะ / สาขาที่ต้องการสมัคร
อันดับ 1 คณะวิชา............................................................ สาขาวิชา...............................................................
อันดับ 2 คณะวิชา............................................................ สาขาวิชา...............................................................

รูปถ่าย 1 นิ้ว

2. ชื่อ - นามสกุล
ภาษาไทย
 นาย  นางสาว  นาง............................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ  Mr.  Miss
............................................................................................................................
 Mrs. ............................................................................................................................
3. เกิดวันที่ ............ เดือน .................................... พ.ศ. ................ สัญชาติ ..................... เชื้อชาติ ...................... ศาสนา ................
4. เลขหมายประจำตัวประชาชน     
5. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่ .............. หมู่ที่ .......... ชื่อหมู่บ้าน ................................................... ซอย ..................................... ถนน ..............................
แขวง / ตำบล .............................................. เขต / อำเภอ ................................................. จังหวัด ..............................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ................................................... มือถือ ............................................................
6. ชื่อ – นามสกุล บิดา .................................................................. ชื่อ – นามสกุล มารดา................................................................
7. ผู้ปกครอง
 บิดา
 มารดา  อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .............................................................................
8. สถานที่ติดต่อได้สะดวก / ที่ทำงาน เลขที่ ............. หมู่ที่ ......... ชื่อหมู่บ้าน ....................................... ซอย .................................
ถนน .............................................. แขวง / ตำบล ........................................................... เขต / อำเภอ ......................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ .................................. มือถือ ...............................
9. ชื่อสถาบันการศึกษาเดิม..................................................................................... เขต / อำเภอ .......................................................
จังหวัด ........................................................ ปีที่สำเร็จการศึกษา ................................... คะแนนเฉลี่ยสะสม ...............................
คุณวุฒิที่ใช้สมัคร



ม. 6 (สายวิทย์, สายศิลป์)



ปวช.





ปวส.

กศน.



อื่น ๆ ...........................

10. ทุนที่คาดว่าจะใช้ในการศึกษา



ทุนส่วนตัว



ทุนกู้ยืมของรัฐบาล (ภาคปกติ)



ไม่เคยกู้



เคยกู้ จากสถาบัน ................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้ เป็นความจริง
ทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อใด ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีข้อโต้แย้ง ใด ๆ

ลงชื่อ ........................................... ผู้สมัคร
(

)

วันที่ ................ เดือน .................................. พ. ศ. ....................

ลงชื่อ ............................................... เจ้าหน้าที่
(

)

ใบมอบตัว
เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ใบมอบตัว  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ .............................................นามสกุล..................................เข้าเป็ นนักศึกษา
 ภาคปกติ  ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
มีความประสงค์ขอสมัครเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก คณะ.........................................................................
 ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา..................................................................
 ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี เทียบโอน
ข้าพเจ้า (ชื่อบิดา หรื อมารดา/ผูป้ กครองของนักศึกษา)................................................................................อายุ..............ปี
อยู่บา้ นเลขที่................หมู่ที่.........ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด...........................
รหัสไปรษณีย.์ .............................โทรศัพท์...................................อาชีพ.......................................ตาแหน่ง......................................
ข้าพเจ้าขอมอบตัว  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ........................................................................................ไว้ให้แก่ มหาวิทยาลัย
พิษณุโลกโดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ...................................................เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยสามารถจะ
เรี ยนและขอรับรองว่าจะปกครองให้มีความขยันหมัน่ เพียรในการเรี ยน ให้มีความประพฤติอยู่ในระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและคาแนะนาของ
ครู – อาจารย์ทุกประการ ทั้งจะเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ค่าเล่าเรี ยน อุปกรณ์การเรี ยน และอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าจะติดต่อให้ความร่ วมมือกับ
ทางมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด โดยโปรดติดต่อข้าพเจ้าตามที่อยู่ขา้ งต้น
(กรณีภาคปกติ) นอกจากข้าพเจ้าซึ่งเป็ น  บิดา  มารดา  ผูป้ กครอง หากมีเหตุฉุกเฉินรี บด่วน
โปรดติดต่อไปยัง  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ........................................ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั นักศึกษาโดยเป็ น............................
มีอาชีพ.....................................................สถานที่ติดต่อได้คือ บ้านเลขที่....................................หมู่ที่.............ถนน...................................................
ตาบล..................................................อาเภอ..........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ....................
โทรศัพท์........................................
ลงชื่อ....................................................ผูป้ กครอง
ลงชื่อ.................................................ผูร้ ับมอบตัว
หมายเหตุ กรณีลงทะเบียนมอบตัวแล้วหากไม่ มีความประสงค์ที่จะเรียน จะไม่มีการคืนเงินค่ าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
สาหรับเจ้าหน้าที่การเงิน (ขีดเครื่ องหมาย  ใน )
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 ประกันอุบตั ิเหตุฟรี 1 ปี
 รายการชาระเงินวันมอบตัว วันที่...........................เดือน....................................................พ.ศ..................................
 ชาระเงินค่าเล่าเรี ยน (  ภาคเรี ยนที่ 1  งวดที่ 1 )
จานวน............................................บาท
 ชาระค่าหอพัก (ชื่อหอพัก............................................................................) จานวน............................................บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
จานวน............................................บาท
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับเงิน / รับมอบตัว

